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Górnictwo na progu trzeciego tysiąclecia 
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W każdym problemie ukryte są wielkie 
możliwości, które prowadzą dosłownie 
do jego minimalizacji. Największe sukcesy 
osiągali ci, którzy potrafili rozpoznawać 
problemy i wyciągać z nich korzyści. 

Joseph Sugarman 

Przed nami Szkoła jedenasta. Jedenaste spotkanie na progu XXI wieku, drugie w nowym 
tysiącleciu. I chociaż jeszcze nie tak dawno obawialiśmy się końca poprzedniego tysiąclecia 
i poprzedniego wieku, to nigdy nie wyobrażaliśmy sobie, że tak fatalnie rozpoczniemy nowy 
rozdział w naszej historii. Świetnie ilustruje ten pogląd fragment jednego ze wspaniałych 
wierszy Wisławy Szymborskiej opisujący schyłek XX wieku, ale jakże aktualny dzisiaj: 

Już zbyt wiele się stało, 

co się stać nie miało, 
a to co miało nadejść, 
nie nadeszło. 

Przed nami kolejne materiały Szkoły, a w nich ponad setka wykładów i referatów. 
Co oferuje nam dwunasta Szkoła? 

l. Sesję plenarną - Górnictwo na progu trzeciego tysiąclecia. Z każdym rokiem odnoto
wujemy chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami, pomysłami i refleksjami z licznym 
gronem osób odpowiedzialnych za kondycję i przyszłość przemysłu górniczego. Jest to dla 
nas ogromnie cenne.· 

2. Olbrzymią liczbę referatów i wystąpień w tradycyjnych naszych sesjach poświęconych za
gadnieniom nowych technik i technologii w eksploatacji podziemnej złóż, drogom obniżenia 
kosztów wydobycia, zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kopalniach. 

3. Specjalną sesję poświęconą tematyce eksploatacji złóż cienkich. Sesja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem licznego grona sympatyków Szkoły poza granicami Polski, stając się sesją 
międzynarodową. O randze i znaczeniu problematyki eksploatacji cienkich pokładów pisa
łem przed kilkoma laty, bodajże w roku 1995, kiedy to udział zasobów cienkich w grupie 
zasobów przemysłowych kształtował się na poziomie ponad 30%, a dzisiaj po "rewolucyj
nych" porządkach w zasobach pewnie mniej. Trudno nam wyobrazić sobie przyszłość wielu 
kopalń węgla kamiennego bez wybierania ich zasobów, a co dopiero mają powiedzieć nasi 
przyjaciele z Ukrainy, którzy praktycznie eksploatują tylko cienkie pokłady . 

4. International Mining Forum wzbogacone sesją tematyczną poświęconą wymianie doświadczeń 
górnictwa polskiego i ukraińskiego na temat restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. 
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5. Sesję Zabytkowe obiekty górnicze- ich miejsce w krajobrazie i życiu rejonów górniczych. 
Zapowiadając Szkołę 2002 nie spodziewałem się tak licznego odzewu i pozytywnej od
powiedzi wielu osób, którym bliska jest tematyka ochrony zabytkowych obiektów techniki, 
także tych spoza Śląska (stąd zmiana nazwy sesji). Okazało się, że zagrożone są nie tylko 
obiekty które rodzi restrukturyzacja górnictwa, ale także i te, które już od wielu lat działają 
jako obiekty muzealne. Niewątpliwie wpływ na taki stan ma sytuacja całej gospodarki, ale to 
tym bardziej winno nas zmusić do działania. 
Szkole tradycyjnie towarzyszyć będzie wiele interesujących przedsięwzięć, w tym dwie 

wystawy: 
- 50 lat odmetanowania kopalń na Górnym Śląsku, organizowana wspólnie z Zakładem 

Odmetanowania Kopalń w Jastrzębiu Zdroju, 
- Zabytki architektury skalnej i podziemnej w fotografii, zorganizowana przez Towarzy

stwo Ochrony Zabytków Podziemnych "Hades". 
Wierzę, że Szkoła 2002 będzie kolejną interesującą wymianą poglądów, pełną wielu cie

kawych dyskusji i okazji do utrwalenia starych i nawiązania nowych przyjaźni. 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Szkoły Eksploatacji ?odziemnej 

Jerzy Kicki 



Kazimierz CZOPEK 
Wydział Górniczy AGH, Kraków 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemncj 2002, s. 1- 8 

Wykorzystanie rachunku kosztów stałych i zmiennych 
w procesie poprawy efektywności ekonomicznej kopalni 

Słowa kluczowe 

Koszty stałe- koszty zmienne- ceny - efektywność -wielkości graniczne 

Streszczenie 

Wśród wielu przekrojów analitycznych kosztów szczególną rolę odgrywa ich podział na 
stałe oraz zmienne, który pozwala na wyznaczenie tak zwanych wielkości granicznych, wiel
kości wydobycia, wartości wydobycia, granicznej ceny itp. Wzrost efektywności ekonomicznej 
kopalni jest wynikiem nie tylko zmniejszenia kosztów wydobycia, w wielu przypadkach dobrym 
rozwiązaniem jest wzrost wydobycia (i sprzedaży). Zdarza się również w określonych wa
runkach, że poprawę rentowności kopalni można uzyskać nie przez obniżenie kosztów a ich 
wzrost, w konsekwencji wzrost wydobycia. Struktura kosztów stałych i zmiennychjest również 
podstawą zarządzania cenami, w tym właściwej procedury ustalania rabatów w sprzedaży. 

l. Wstęp 

Pomimo powszechnej opinii o wysokich kosztach stałych w górnictwie, wykorzystanie tego 
faktu przy szczegółowej ocenie działalności kopalni, w tym przy podejmowaniu wielu decyzji 
bieżących i perspektywicznych, nie ma już tak zgodnego stanowiska. Bardzo częstym argu
mentemjest teza, że w praktyce kopalnianej trudno jednoznacznie określić charakter stałości lub 
zmienności poszczególnych kosztów rodzajowych. Tak w rzeczywistości jest chociaż istnieją 
znane sposoby na dosyć dokładny podział kosztów na stałe i zmienne. Brak natomiast rozez
nania w tym zakresie kłóci się z istotą kosztów jako takich, które mają służyć prowadzonemu 
procesowi oraz skutkować ilością wydobycia. Brak takiego rozeznania może zatem powodować 
nietrafne decyzje przy obniżeniu koszów. 

Istotnym argumentem przemawiającym za koniecznością bardziej wnikliwej analizy kosz
tów stałych i zmiennychjest fakt, że praktycznie w każdej działalności górniczej obserwujemy 
sezonowość wydobycia bądź sprzedaży, a czasami z obu przypadkami. Specyfika działalności 
górniczej powoduje, że zmiany zdolności wydobywczej kopalni są możliwe ale wymaga 
to większego czasu niż występująca cykliczność sezonowa nie mówiąc o tym, że działanie 
takie zawsze wywołują niekorzystne efekty. Wspomniana sezonowość powoduje, że zdolność 
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wydobywcza kopalni ustalana jest na maksymalne zapotrzebowanie sezonowe co oznacza, że 
wyst((pują okresy niewykorzystania posiadanej zdolności wydobywczej a negatywne skutki 
z tego wynikające zależą głównie od struktury kosztów stałych i zmiennych. 

Wiadomo także, że w górnictwie poświ((cono dużo wysiłku po to, aby dostosować kopalnie 
do mechanizmów gospodarki rynkowej, czego ważnym przykłademjest wprowadzenie rachun
kowości zarządczej. Spośród wielowątkowego charakteru tego problemu należy w tym przy
padku przytoczyć podstawowe zasady rachunkowości zarządczej z uwzgl((dnieniem omawia
nego podziału kosztów: 

- w przypadku wysokich kosztów stałych, występują trudności w ich zarządzaniu w celu 
uzyskania rentowności, zatem właściwym rozwiązaniem jest wówczas skoncentrowanie 
się na przychodach (przedsiębiorstwo musi orientować się na rynek), 

- w przypadku niskich kosztów stałych a wysokich kosztach zmiennych, możliwość 
kontroli działalności jest dużo większa niż poprzednio, w efekcie zachodzi dużo większa 
możliwość zmiany efektywności poprzez koszty (przedsi((biorstwo posiada wówczas 
orientację kosztową). 

2. Rachunek kosztów stałych i zmiennych w procesie decyzyjnym 

Przyjmując ogólne założenie, które może dotyczyć każdego rodzaju działalności, czyli 
przychód ze sprzedaży mniejszy niż poniesione koszty całkowite: 

- przychód P = l O mln zł 
- koszty całkowite Kc = 11 mln zł 

to pierwszym wnioskiem jaki si(( nasuwa aby zlikwidować stratę, jest zmmeJszenie ponie
sionych kosztów. Przyjmijmy dalej, że struktura kosztów stałych i zmiennych oraz pozostałe 

dane wynoszą odpowiednio 
- koszty stałe Ks = 8 mln zł 
- koszty zmienne Kz = 3 mln zł 
- wielkość produkcji (sprzedaży) x = l 00 000 szt 
- cena jednostkowa sprzedaży ej = l 00 zł/szt 
- koszt jednostkowy zmienny kjz = 30 zł/ szt. 
Wiadomo, że zysk operacyjny jest różnicą pomiędzy przychodem ze sprzedaży a po

niesionymi kosztami, czyli: 

Zo = P- Kc (l) 

gdzie: 
Zo- zysk operacyjny [zł]. 

Wiemy ponadto, że: 

p= Cj · X (2) 

zaś: 

(3) 
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Wzór (l) możemy zatem wyrazić następująco: 

(4) 

Jednym z bardziej skutecznych sposobów na zmniejszenie straty (w tym przypadku l mln zł), 
przypuśćmy do zera, jest wzrost sprzedaży (produkcji) co oczywiście spowoduje wzrost kosz
tów zmiennych. Jeżeli zysk operacyjny miałby wynosić zero, czyli: 

wówczas łatwo obliczyć, że musiałby nastąpić wzrost sprzedaży (i produkcji) do wielkości: 

czyli o 14 286 szt. 

x = 
8000000 

= 114 286 szt. 
100-30 

Z powyższego przykładu możemy wyciągnąć następujące wnioski : 

(5) 

- zmniejszenie kosztów jest pozytywnym rozwiązaniem z tym jednak, że obniżenie kosz
tów stałychjest bardzo trudne, czasami niemożliwe bądź nie wskazane, pozostaje zatem 
obniżenie kosztów zmiennych a tym samym zmniejszenie produkcji i sprzedaży czyli 
zmniejszenie przychodu, 

- w wielu przypadkach wzrost kosztów (poprzez wzrost produkcji umożliwiający wzrost 
sprzedaży) pozwala poprawić rentowność działalności, zwłaszcza w przypadku wy
sokich kosztów stałych. 

Uogólniając powyższe stwierdzenia należy dodać, że wzrost sprzedaży nie jest jedynym 
sposobem poprawy rentowności działania. Wynika to zresztą ze wzoru ( 4), na podstawie którego 
można przedstawić cztery główne metody poprawy rentowności (zysku operacyjnego) : 

l . Wzrost sprzedaży- X. 
2. Obniżenie kosztów stałych- K5 . 

3. Obniżenie jednostkowych kosztów zmiennych- kjz· 
4. Wzrost ceny sprzedaży- Cj-

Nie trzeba udowadniać, że podobnie jak w przypadku omawianego wcześniej wzrostu sprze
daży, również i pozostałe trzy należy rozpatrywać w kontekście możliwych i koniecznych 
rozwiązań, w tym w szczególności w zależności od wewnętrznej struktury kosztów całkowitych, 

kosztów stałych i zmiennych. Przyjmijmy zatem dwa możliwe warianty realizowanego w ko
palni wydobycia i ponoszonych kosztów: 

A. Niskie koszty stałe (K5) a wysokie koszty zmienne (K2). 

B. Wysokie koszty stałe (K5) a niskie koszty zmienne (K2). 

Przy niskich kosztach stałych, dalsze ich obniżanie jest co prawda teoretycznie możliwe, ale 
praktycznie mogłoby to doprowadzić do zakłócenia procesu wydobywczego, a na pewno do 
zmniejszenia wydobycia (sprzedaży) . 
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Wysokie natomiast koszty stałe implikują równocześnie małą możliwość (i celowość) 

dalszego obniżania kosztów zmiennych, czego skutki byłyby podobne jak wyżej. 
Biorąc powyższe pod uwagę, w poszczególnych wariantach preferowanymi metodami 

zwiększenia zysku operacyjnego są: 
WariantA-niskie koszty stałe (K8) 

2) wzrost sprzedaży (x) 
3) obniżenie kosztów zmiennych (kjz) 
4) wzrost ceny ( Cj) 
WariantB-wysokie koszty stałe (K8) 

l) wzrost sprzedaży (x) 
2) obniżenie kosztów stałych (K8) 

3) wzrost ceny ( cj). 
Przeanalizujemy powyższe warianty na przykładowej kopalni o następujących parametrach 

techniczno-ekonomicznych: 
a) wielkość wydobycia (sprzedaży)- 200 000 t/ miesiąc , 

b) koszty całkowite, w tym: - 25 mln zł 
- w wariancie A; K8 = 5 mln zł, Kz = 20 mln zł; kjz = l 00 zł/t 
- w wariancie B; K8 = 17 mln zł, Kz = 8 mln zł; kjz = 40 zł/t 
c) cena sprzedaży Cj- 125 zł/t 
d) kosztjednostkowy sprzedaży kj- 125 zł/t. 
Jeżeli przyjmiemy poprawę poszczególnego parametru o 10%, wówczas wzrost zysku 

operacyjnego w poszczególnych wariantach wyniesie. 

Wariant A. 
l. Wzrost sprzedaży o 20 000 t 

Zo = (125- l 00) · 220 000- 5 000 000 = 0,5 mln zł 

2. Obniżenie kosztujednostkowego zmiennego o lO zł/t 

Zo = (125- 90) · 200 000 - 5 000 000 = 2,0 mln zł 

3. Wzrost ceny o 12,5 zł/t 

Zo = [(125 + 12,5)- 100] · 200 000- 5 000 000 = 2,5 mln zł 

Wariant B 
l. Wzrost sprzedaży o 20 000 t 

Zo = (125- 40) · 220 000 - 17 000 000 = 1,8 mln zł 

2. Obniżenie kosztów stałych o 1,7 mln zł 

Zo = (125- 40) · 200 000 - 15 300 000 = 1,7 mln zł 
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3. Wzrost ceny o 12,5 zł/t 

Zo = [(125 + 12,5)- 40] 200 000- 17 000 000 = 2,5 mln zł 

Z powyższych wyliczeń można wyciągnąć nast((pujące wnioski praktyczne. Każda z czte
rech wymienionych metod zwittkszenia zyskujest wskazana, z tym jednak, że: 

- wzrost sprzedaży powoduje tym wittkszy przyrost zysku operacyjnego im wittksze koszty 
stałe, 

- przy wysokich kosztach zmiennych ich obniżenie powoduje wyższy przyrost zysku 
operacyjnego niż przy odpowiednim wzroście sprzedaży, 

- obniżenie kosztów stałych jest równoznaczne ze zwittkszeniem zysku operacyjnego 
o wielkość obniżenia, 

- wzrost ceny jest najskuteczniejszym sposobem wzrostu operacyjnego a wzrost tego 
zysku nie zależy od struktury kosztów stałych i zmiennych. 

Podane wyżej wydobycie w ilości 200 00 t/m-c jest aktualnym wykorzystaniem zdolności 
wydobywczej, która wynosi 250 000 t. 

Przyjmując dane z powyższego przykładu (wariant B), zwłaszcza struktur(( kosztów stałych 
i zmiennych, możemy postawić dwa pytania: 

- czy dopuszczalna jest sprzedaż dodatkowego w((gia po cenie poniżej kosztu własnego 
przy niewykorzystanej zdolności wydobywczej, 

- jeżeli tak, to jaką cent( możemy wówczas zaakceptować. 
Jeżeli zwiększymy wydobycie z aktualnych 200 OOt/m-c do pełnej zdolności wydobywczej 

250 OOt/m-c, wówczas koszty bttdą wynosić: 
- koszty stałe nie zmienią sit(, pozostaną na poziomie K5 = 17 mln zł, 
- koszty zmienne ulegną zwittkszeniu: 

K5 = kjz · 250 000 t= 10 000 000 zł 

czyli koszty całkowite Kz = K5 + Kz = 17 mln + l O mln =27 mln zł. 
Gdyby możliwa była sprzedaż po dotychczasowej cenie, wówczas przychód wynosiłby 

250 000 t· 125 = 31 250 000 zł 

czyli z dotychczasowej wartości zysku operacyjnego równego zero otrzymalibyśmy zysk: 

31 250 000 - 27 000 000 = 4 250 000 zł 

Warto zauważyć, że koszty całkowite zmieniły sitt (zwittkszyły sitt) o 2 mln zł wskutek 
wzrostu kosztów zmiennych. 

Odpowiadając wittc na pierwsze i drugie pytanie możemy stwierdzić , że sprzedaż w((gla 
poniżej kosztów własnych jest możliwa, pod warunkiem aby uzyskana cena zrekompensowała 
wzrost kosztów zmiennych, bowiem koszty stałe i tak będą określonej wysokości (w tym 
przypadku 17 mln zł) . 
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W rachunku kosztów stałych i zmiennych występuje pojęcie marży brutto, która jest różnicą 
pomiędzy wartością sprzedaży a kosztami zmiennymi, zatem marża jednostkowa brutto mjb' 
może być określona następująco : 

(6) 

Dodatkowe 50 000 t wydobycia może być sprzedane po takiej cenie aby: 

(7) 

czyli takiej, aby wzrost kosztów zmiennych zrekompensować wzrostem wartości sprzedaży. 
Zatem minimalną cenę sprzedaży dodatkowego wydobycia wyznacza warunek: 

mjb= o (8) 

czyli 

(9) 

gdzie: 
cd - cena dopuszczalna, 

a zatem: 

(l O) 

wobec tego napiszemy ostatecznie, że dopuszczalna cena sprzedaży dodatkowego wydobycia 
określonajest nierównością: 

(11) 

Z powyższych rozważań wynikają następujące wnioski: 
- Przy nie wykorzystanej zdolności wydobywczej, dopuszczalna jest sprzedaż dodatko

wego węgla (w stosunku do aktualnej wielkości) po cenie wyższej od jednostkowego 
kosztu zmiennego. 

- Możliwość obniżenia ceny jest tym większe im większe są koszty stałe w stosunku do 
zmiennych. 

3. Podsumowanie 

Analiza kosztów z uwagi na ich reakcję na skalę wydobycia, a więc podział kosztów na stałe 
i zmienne, ma szczególne znaczenie przy stosowaniu zarządczego rachunku kosztów bowiem 
przy wysokich kosztach stałych kopalni węgla kamiennego: 

- ułatwia podejmowanie właściwych decyzji w dużym obszarze zarządzania kopalnią, 
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- pozwala uwzględnić okresowe zmiany zapotrzebowania na węgiel, a tym samym właś
ciwie interpretować zmienne wykorzystanie zdolności, 

- umożliwia ocenę poprawności ponoszonych kosztów oraz ich zmian w zależności od 
zmiany wydobycia, 

- daje podstawę określenia jak znaczący wpływ na rentowność kopalni mają takie para
metry jak sprzedaż, struktura kosztów, cena jednostkowa, 

- zmniejszają się marginesy bezpieczeństwa wielkości granicznych, 
- mamy do czynienia z wysokim poziomem niestabilności zysku uzależnionego wówczas 

od wielkości sprzedaży (mały zysk, konieczność kredytu; większy zysk może nie zre
kompensować wcześniejszych strat), 

- zachodzi konieczność utrzymania wysokiego poziomu marży brutto przy czym dźwignia 
operacyjna działa proporcjonalnie zarówno w obszarze zysku jak i w obszarze strat, 

- trudniej osiągnąć oczekiwany poziom rentowności poprzez kontrolę kosztów. 
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The application of caleułus of fixed and variable costs in the process 
of improvement of the economical effectiveness of mines 

Abstract 

The paper presents the division of fixed and variable costs at the delimitation of baundry 
parameters; output, price, baundry costs. 

The extension o f effectiveness o f min e i s result o f diminution o f output costs, also o f output 
extension and sale. 

To tak e, that the improvement o f min e effectiveness you can get a cross the extension cost. 
The strt1cture o f fixed and variable costs is a bas e o f prices management and o f delimitation 

o f reduction in the sale. 
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Wyzwania badawcze górnictwa węgla kamiennego na progu XXI wieku 

Słowa kluczowe 

Górnictwo węgla kamiennego -zasoby - innowacyjno.~ć - technologie górnicze - bezpie
czeństwo pracy 

Streszczenie 

Według różnych prognoz i scenariuszy polityki energetycznej górnictwo węgla kamiennego 
w XXI wieku nadal będzie odgrywać istotną rolę w polskiej gospodarce paliwowo-energe
tycznej. Stąd potrzeba zapewnienia efektywności i konkurencyjności tego przemysłu jest nie
zwykle ważnym zadaniem dla zarządzających górnictwem a także dla związanego z nim 
zaplecza naukowo-badawczego. Nowoczesność górnictwa w XXI wieku będzie wymagać wy
raźnej poprawy innowacyjności rozwiązań technicznych i technologicznych jakie będą wpro
wadzane do górnictwa. Powyższy warunek wraz z uwzględnieniem specyficznych problemów 
jakie występują w polskich kopalniach węgla kamiennego stanowił podstawę dla sformułowania 
wyzwań badawczych jakich przemysł ten oczekuje na progu XXI wieku. Wyzwania te zostały 
usystematyzowane i omówione w czterech podstawowych grupach. Przeprowadzona analiza 
możliwości realizacji wyzwań badawczych wskazuje na występowanie pewnych problemów 
ograniczających aktywność, zarówno po stronie jednostek naukowo-badawczych jak i przed
siębiorstw górniczych. W skazano na potrzebę działań poprawiających sytuacj ę w tym zakresie. 

l. Wstęp 

Węgiel kamienny był, od co najmniej kilku stuleci, jednym z podstawowych źródeł energii 
w wielu krajach świata, a więc istotnym czynnikiem warunkującym ich rozwój gospodarczy 
i cywilizacyjny. Sytuację taką szczególnie wyraźnie potwierdzają przykłady wysokorozwi
niętych krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Praktycznie wiek 
XIX i kilka dziesięcioleci XX wieku można nazwać okresem dominacji węgla kamiennego jako 
paliwa w światowej gospodarce energetycznej . Prognozy w skali światowej nadal przewidują 
ważną rolę węgla kamiennego i wzrost jego wydobycia, przy czym wyraźnie zmienia się 
lokalizacja krajów dominujących w produkcji węgla kamiennego. Do grupy krajów, które swój 
rozwój gospodarczy oparły na paliwie węglowym należy również Polska. Znaczenie węgla 
kamiennego w polskiej gospodarce paliwowo-energetycznej, szczególnie w okresie po II wojnie 
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światowej było i nadal jest istotne. Węgiel kamienny jest dominującym nośnikiem energii 
pierwotnej w bilansie paliwowo-energetycznym. Stan taki praktycznie trwa do dnia dzisiej
szego, pomimo głębokich przemian gospodarczychjakie mają miejsce w naszym kraju w ostat
niej dekadzie minionego XX wieku. Poniższa tabela l pokazuje trend zmiany jakie następują 
w tym zakresie w ostatnich dziesięcioleciach [11]. Jednak prognozy wskazująjednoznacznie, że 
węgiel kamienny na pewno jeszcze przez wiele dziesięcioleci będzie zajmował podstawowe 
miejsce w strukturze zużycia nośników energii w polskiej gospodarce narodowej . 

Tabcła l. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej w polskiej gospodarce narodowej 

Tablc l. Structurc o f usc o f primary energy carriers in thc Polish national cconomy 

Rok 

Nośnik energii 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 

Udział procentowy 

Wc;gicl kamienny 73,5 63,5 59,8 60,2 58,6 55,8 51,9 

Wc;gicl brunatny 5,4 13,3 12,8 12,4 12,7 13 ,0 13,7 

Ropa naftowa 13,2 12,5 13,4 13,9 14,7 l 6,4 18,7 

J 
Gaz ziemny 7,5 9,5 9,8 9,6 9,9 10,3 11,1 

Inne 0,4 1,3 4,3 3,9 4,0 4,4 4,6 

Z tabeli powyższej widoczny jestjednak trend zmniejszania się udziału węgla kamiennego, 
szczególnie na rzecz węgla brunatnego oraz ropy naftowej i gazu ziemnego. Podkreślić należy, 
że powyższa struktura zużycia nośników energii pierwotnej w Polsce dość wyraźnie odbiega od 
aktualnej średniej struktury zużycia energii pierwotnej w Europie i na świecie, gdzie udział 
paliwa węglowego (węgiel kamienny i brunatny) jest około 27%, a dominuje ropa naftowa 
z udziałem około 40% (udział gazu ziemnego wynosi około 23%) [14]. 

Lata 90. XX wieku to okres, w którym polskie górnictwo węgla kamiennego zostało poddane 
wielokierunkowemu procesowi przemian, realizowanych według kilku rządowych programów 
restrukturyzacyjnych [7, 9, 13, 15]. Celem tego złożonego i trudnego procesu jest przede 
wszystkim dostosowanie produkcji węgla do popytu, a także uzyskanie opłacalności jego 
produkcji oraz konkurencyjności jako paliwa wśród innych nośników energii w warunkach 
funkcjonowania gospodarki rynkowej . 

Powyższa ważność górnictwa węgla kamiennego dla polskiej gospodarki paliwowo-ener
getycznej w świetle intensywnie przebiegających w nim zmian wymaga szczególnego wsparcia 
także ze strony nauki górniczej [5]. Zmiany te bowiem generują zapotrzebowanie na określone 
rozwiązania, których brak lub stan ich rozwoju nie jest zadawalający. Stąd w niniejszym 
referacie zostaną zidentyfikowane najważniejsze obszary badawcze, szczególnie pożądane dla 
dalszego funkcjonowania polskiego górnictwa węgla kamiennego w XXI wieku. 
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2. Sformułowanie problemu 

Problemem jest zidentyfikowanie najpilniejszych na dzień dzisiejszy, a więc na progu 
XXI wieku, podstawowych wyzwań badawczych, których zrealizowanie pomoże na efektywne 
funkcjonowanie polskiego górnictwa węgla kamiennego w XXI wieku. Należy mieć tutaj 
na uwadze istotny fakt, jakim będzie uzyskanie przez Polskę w najbliższych kilku latach 
członkostwa w Unii Europejskiej, który będzie miał także wpływ na funkcjonowanie górnictwa 
węgla kamiennego [8, l OJ. 

Istniejące programy, scenariusze polityki energetycznej Polski oraz szereg publikacji na 
temat przyszłości węgla kamiennego w Polsce jednoznacznie wskazują, że w horyzoncie 
czasowym do 2020 roku (Założenia polityki energetycznej Folski do 2020 r.) węgiel kamienny 
pozostanie podstawowym paliwem w Polsce pomimo obniżenia jego udziału w strukturze 
zużycia [3, 12,]. W 2020 roku udział ten szacuje się, w zależności od przyjętego scenariusza 
rozwoju, w granicach od około 41% do około 45%, z wydobyciem osiągającym poziom około 
90 mln ton w 20 l O roku i około 80 mln ton w 2020 roku. 

Wspomniane odniesienie do Unii Europejskiej w kontekście węgla kamiennego wymaga 
oc:J.vołania się w tym miejscu do odpowiednich dyrektyw Unii, a mianowicie do Dyrektywy 
96/92/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 19 grudnia 1996 roku, 
która mówi, między innymi, o priorytecie dla krajowych paliw pierwotnych. Węgiel ka
mienny jest z pewnością takim paliwem. 

Przyszłość górnictwa węgla kamiennego w Polsce, pomimo iż czasowy horyzont rozwoju 
wynoszący 20 lat nie można uznać za zadawalający, wskazuje na zasadność rozpatrywanego 
problemu, a więc racjonalnego wspomagania działalności tego przemysłu przez zaplecze nauko
wo-badawcze górnictwa (wyższe uczelnie, instytutu PAN i jednostki badawczo-rozwojowe). 

Najważniejsze cele realizowanego aktualnie rządowego programu reformy górnictwa węgla 
kamiennego, odniesione do prognozowanej na progu XXI wieku sytuacji, można ująć w na
stępujących hasłach: 

- produkcja węgla kamiennego, aby był on konkurencyjnym nośnikiem energii, musi stale 
odbywać się w warunkach dążenia do obniżania jej kosztów, 

- górnictwo i produkowany węgiel kamienny muszą być przyjaznymi dla środowiska 
naturalnego (oznacza to potrzebę społecznej akceptacji dla projektowanej lub prowa
dzonej działalności górniczej, minimalizację negatywnych oddziaływań górnictwa na 
środowisko naturalne, spełnianie przez węgieljako paliwo określonych wymagań jakoś
ciowych), 

-produkcja węgla musi być bezpieczna dla zdrowia i życia pracowników kopalń, 
- produkcja węgla musi być stabilna- gwarantująca pełną realizację zamówień klientów 

i zawartych kontraktów. 
Hasła te dotyczą przede wszystkim sfery produkcyjnej , a więc kopalń czynnych, które będą 

prowadzić aktywną działalność związaną z wydobywaniem węgla kamiennego. Wspomnieć 
jednak należy, ze szereg specyficznych problemów związanych jest także z kopalniami bę
dącymi w fazie likwidacji. 

Każde z wymienionych powyżej haseł to dla zaplecza naukowego górnictwa bogaty zbiór 
wyzwań badawczych, których efektywne rozwiązanie, a następnie wdrożenie powinno uła
twiać praktyczną realizację celów reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego i jego 
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dalszego funkcjonowania w europejskim środowisku przemysłowym. Jednak zbyt wiele tych 
wyzwań może stwarzać zagrożenie, co do ich ważności, kolejności i czasu realizacji - po
trzebne są zatem ich analiza i wybór priorytetów. 

3. Uwarunkowania dla efektywnej realizacji wyzwań badawczych 

Praktyczna realizacji wszystkich powyższych haseł, a w konsekwencji wynikających z nich 
konkretnych zadań badawczo-rozwojowych, sprowadza się do potrzeby zdecydowanej poprawy 
poziomu innowacyjności w górnictwie węgla kamiennego. 

Ogólnym mankamentem, nie tylko sfery górnictwa węgla kamiennego, ale praktycznie całej 
polskiej gospodarki jest niski poziom jej innowacyjności. Stąd, w ostatnim okresie czasu wiele 
ważnych dokumentów państwowych odnosi się do problemu jej zwiększenia (np. dokument 
"Zwiększenie innowacyjno.fci gospodarki w Pol.~ce do roku 2006"; dokument" Pafska 2025-
dlugookresowa strategia trwalego i zrównoważonego rozwoju "; opracowanie "Prognozy roz
woju Pafski do roku 2020 ").Wszystkie te dokumenty jednoznacznie mówią o potrzebie rozwoju 
krajowego systemu innowacji opartego na systemowych rozwiązaniach i o uznaniu działalności 
proinnowacyjnej jako strategicznego kierunku w sferze unowocześniania polskiej gospodarki. 

Pod pojęciem innowacyjności, szczególnie w odniesieniu do wyzwań badawczych, należy 
rozumieć: 

- zdolność i motywację przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania i wykorzysty
wania w praktyce wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, nowych 
koncepcji , pomysłów i wynalazków, 

- doskonalenie i rozwój istniejących technologii produkcyjnych, eksploatacyjnych, wpro
wadzanie nowych rozwiązań w organizacji i zarządzaniu, rozwój rozwiązml. i infra
struktury dotyczącej gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. 

Pojęcie innowacyjności, w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego, wyróżnia dwie 
strony uczestniczące w kształtowaniu związanych z nim procesów, a mianowicie: 

- przedsiębiorcę górniczego, będącego stroną poszukującą i wdrażającą innowacyjne pro
dukty (wyroby, usługi, technologie, itp.), a także producentów maszyn, urządzeń, ma
teriałów i innych wyrobów, które są niezbędne w kopalni dla realizacji produkcji i innych 
prac okołoprodukcyjnych, 

- jednostki naukowo-badawcze, które tworzą rozwiązania o cechach innowacyjnych i ofe
rują je partnerom przemysłowym (kopalnie, fabryki maszyn górniczych, inne przed
siębiorstwa pracujące na rzecz górnictwa). 

Wspomnieć należy także o instytucjach spełniających ważną stymulującą rolę w kształ
towaniu innowacyjności w górnictwie węgla kamiennego, takich jak: Wyższy Urząd Górniczy, 
Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Komitet Badań Naukowych, Komitety 
Polskiej Akademii Nauk, Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego 
S .A. i szereg innych. 

Do podstawowych uwarunkowań wpływających na rozwój procesów kształtujących poziom 
innowacyjności - co jest gwarancją efektywnej realizacji wyzwań badawczych górnictwa 
węgla kamiennego- należy zaliczyć następujące działania: 

- tworzenia mechanizmów i struktur sprzyjających działalności innowacyjnej, 
- kształtowanie postaw innowacyjnych zarówno w górnictwie jak i w nauce, 
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- zwiększenie sprawności wdrażania nowoczesnych rozwiązań w kopalniach i przemyśle 
okołogórni czym. 

Oceniając potencjał kadrowy górnictwa, współpracującego z nim przemysłu oraz kadry 
naukowej można stwierdzić , że jest on znaczący, co oznacza, że ilość pracowników o wysokich 
i specjalistycznych kwalifikacjach jest wystarczająca aby świadomie i efektywnie rozwijać 
procesy innowacyjne w górnictwie na miarę XXI wieku. Po obu stronach uczestniczących 

w tych procesach widoczne są już dzisiaj zmiany korzystne dla rozwoju innowacyjności . 

Za najbardziej istotne z nich należy uznać : 

- dostosowanie wielkości produkcji węgla kamiennego do potrzeb rynku krajowego 
i eksportu, czego efektemjest zmniejszenie się liczby czynnych kopalń, wyrobisk ściano
wych, uproszczenie struktury zakładów górniczych, poprawa stanu bezpieczeństwa pra
cy, coraz wyższa wydajność pracy, itp ., 

- restrukturyzację praktycznie wszystkich przedsiębiorstw pracujących na rzecz górnictwa 
oraz rozwijające się w ostatnim czasie tendencje do konsolidacji tych przedsiębiorstw 
(przykładem może być Polska Technika Górnicza S.A.) , 

- przekształcenia jednostek naukowo-badawczych, szczególnie jednostek badawczo-roz
wojowych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki (GIG, EMAG, KOMA G) w sferze 
zatrudnienia, organizacji, dostosowania tematyki badawczej do potrzeb przemysłu, akre
dytacji laboratoriów badawczych, certyfikacji wyrobów i usług, promocji i komer
cjaJizacji rozwiązań. 

Ogólnie należy stwierdzić, że polskie górnictwo węgla kamiennego, a przede wszystkim 

nauka związana z tym przemysłem wyraźnie zareagowały na zmiany mające miejsce w polskiej 
gospodarce w latach 90. XX wieku. Obserwuje się rozwój pozytywnych procesów, które są 
niezbędne dla wyraźnej poprawy innowacyjności polskiego górnictwa węgla kamiennego , a tym 
samym stanowiąszansę dla efektywnej realizacji wyzwań badawczych generowanych przez ten 
przemysł na progu XXI wieku. Wyniki analiz w tym zakresie wskazująjednak jednoznacznie, że 
najpoważniejszą barierą dla zdecydowanego postępu w tym zakresie jest aktualna sytuacja 
finansowa górnictwa węgla kamiennego [6, 8]. 

4 . Identyfikacja wyzwań badawczych górnictwa węgla kamiennego 

4.1. Podstawowe sfery wyzwań badawczych w górnictwie węgla 
kamiennego 

Zakłada się, że wymagania zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne w stosunku do polskiego 
górnictwa węgla kamiennego, jakie można już sformułować oraz prognozować na progu XXI 
wieku, można sprowadzić do potrzeby wielokierunkowych działań, które pozwolą na opra
cowanie modelu nowoczesnej kopalni węgla kamiennego pracującej w XXI wieku. Kopalnia 
taka powinna być ekonomicznie efektywnym zakładem produkcyjnym, o wysokim poziomie 
bezpieczeństwa pracy, którego działalność jest akceptowana przez lokalną społeczność . 

W tak sformułowanym celu widać bardzo wyraźnie znaczącą i wielokierunkową rolę sfery 
nauki górniczej . Stanowi to podstawę dla identyfikacji podstawowych wyzwań badawczych 
w górnictwie węgla kamiennego. Przemysł ten swoją bezpośrednią i pośrednią działalnością 
oraz poprzez oddziaływanie na bliższe i dalsze otoczenie, generuje cały szereg problemów, które 
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dotyczą aspektów technicznych, społecznych i ekonomicznych. Jakjuż wspomniano problemy 
te wykazują dosyć wyraźne różnice w przypadku kopalń czynnych i kopalń będących w stanie 
likwidacji . 

W niniejszym referacie skoncentrowano się na tej ich grupie, która jest związana głównie 
z aspektami techniczno-technologicznymi. Podstawowe sfery wyzwań badawczych w tym 
zakresie przedstawia poniższa tabela 2 

Tabela 2. Podstawowc sfery wyzwań badawczych w górnictwie w<;gla kamiennego na progu XXI wieku 

Table 2. Principal shercs ofresearch challengcs in hard coal mining on the thrcshold ofthc 2JSt century 

Sfera wyzwat1 badawczych Zainteresowane podmioty 

Poprawa efektywności górnictwa w<;gla Spółki i kopalnic w<;gla kamiennego 

kamiennego -rozwój nowoczesnych Zakłady produkujące maszyny i urządzenia dla 
i koszto-oszcz<;dnych technik i technologii górnictwa 
eksploatacji pokładów węgla 

Specjalistyczne jednostki naukowo-badawcze 

Bczpicczct1stwo pracy Spółki i kopalnic w<;gla kamiennego 

Zakłady produkujące urządzenia i sprz<;t dla 
monitorowania zagrożct1 górniczych oraz środki 

ochrony osobistej 

Nadzór górniczy oraz inspekcja pracy 

Specjalistyczne jednostki naukowo-badawcze 

Zrównoważony rozwój górnictwa w<;gla kamiennego, Spółki i kopalnic węgla kamiennego 

w tym: Lokalne władze samorządowe reprezentujące 
- ochrona środowiska naturalnego na terenach mieszkat1ców 

górniczych, 
Nadzór górniczy 

-- racjonalna gospodarka złożem. 
Specjalistyczne jednostki naukowo-badawcze 

Zapewnienic jakościowych parametrów Spółki i kopalnic w<;gla kamiennego 

produkowanego w<;gla Podmioty zajmujące si<; sprzedażą i dystrybucj ą Wl{gla 
(np. W<;glokoks, Węglozbyt, itp.) 

Specjalistyczne jednostki naukowo-badawcze. 

4.2. Wyzwania zw1ązane z poprawą efektywności górnictwa 

Polskie górnictwo węgla kamiennego aby osiągnąć i utrzymać swoją efektywność ekono
miczną oraz zapewnić konkurencyjność węgla jako paliwa, przynajmniej na rynku krajowym, 
musi systematycznie zmierzać do: 

14 

- osiągania coraz wyższego poziomu wydajności (wydajność ta wprawdzie ulega sys
tematycznej poprawie i przykładowo w 2000 roku w skali rocznej wynosiła ona 
641 t/prac; powinna sięjednak szybciej zbliżać do poziomu l 000 t/prac. określanego jako 
docelowy), 
ciągłego obniżania kosztów produkcji. 
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Jedną z dróg dla realizacji poprawy wydajności pracy jest niewątpliwie koncentracja pro
dukcji . Doświadczenie ostatnich kilku lat pokazują, że można przy zastosowaniu polskich 
maszyn i urządzeń uzyskiwać wyniki produkcyjne często porównywalne z uzyskiwanymi 
w przodujących krajach górniczych świata. Wyzwania badawcze w tym zakresie obejmują 
rozwiązanie wielu istotnych problemów, takich jak: 

- doskonalenie i rozwój nowoczesnych technologii eksploatacji, 
- poprawa niezawodności pracy maszyn i urządzeń górniczych tworzących układ pro-

dukcyjny (zwiększenie czasu efektywnej pracy ścianowych kompleksów zmechanizo
wanych), 

- rozwój środków transportu poziomego i pionowego węgla i innych materiałów, 
- poprawa jakości wyprzedzającego rozpoznania ciągłości pokładu węgla (wykrywanie 

stref zaburzeń uskokowych, zmian miąższości pokładu , itp.), szczególnie przez wyko
rzystanie możliwości technik geofizycznych (sejsmicznej , radarowej). 

Można powiedzieć, że są to zadania na najbliższe lata, a więc należy postawić pytanie - co 
będzie potem ? - na przykład w drugiej czy też trzeciej dekadzie XXI wieku. 

Należy mieć świadomość, że polskie górnictwo węgla kamiennego prowadzi swoją dzia
łalność w ogólnie trudnych i złożonych warunkach geologiczno-górniczych, które są przyczyną 
występowania rozlicznych, naturalnych zagrożeń górniczych. Na pewno są one przeszkodą 
w rozwoju docelowej koncentracji wydobycia oraz źródłem dodatkowych kosztÓ\ ' z uwagi na 
konieczność prowadzenia odpowiednich działań profilaktycznych [ 4]. 

Doświadczenia z zakresu koncentracji wydobycia w ostatnich latach wskazują, że jest ona 
realizowana z reguły w korzystnych warunkach geologiczno-górniczych, a mianowicie: 

- grubość pokładu średnio 2,0 do 2,4m, 
- kąt nachylenia pokładu maksymalnie do 20°, 
- tektonika umożliwiająca zaprojektowanie długich wybiegów (IOOOm i więcej), 
- baza zasobowa pozwalająca na odpowiednio długi okres eksploatacji, 
- zagrożenia naturalne na poziomie niskim lub średnim. 
Analiza w tym zakresie wskazuje, że wielkość zasobów odpowiadająca tym warunkom jest 

ograniczona i ma miejsce szybki ubytek tych właśnie zasobów. 
Formułując wyzwania badawcze dotyczące problemów związanych z koncentracj ą pro

dukcji należy zdawać sobie sprawę z faktu, że generalnie zasoby węgla kamiennego, nie tylko te 
najlepsze, szczególnie w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, ulegają sczerpaniu. Zjawisko 
to jest szczególnie wyraźnie widoczne po 1994 roku, kiedy wprowadzone zostały zmiany 
formalno-prawne w sferze kryteriów bilansowości . I tak, tylko w ostatniej dekadzie lat 90. 
XX wieku, wielkość zasobów bilansowych uległa zmniejszeniu o 11 ,08 mld ton, w tym zasobów 
przemysłowych o 8,2 mld ton. 

Według stanu na 31 .12.2000 r. wielkość zasobów bilansowych w złożach zagospodarowanych 
wynosiła 16,589 mld ton, a zasobów przemysłowych odpowiednio 7,829 mld ton. Lokalizacja 
udostępnionych zasobów przemysłowych w kopalniach czynnych (około 4,75 mld ton) wska
zuje, że ponad 50% tych zasobów znajduje się tylko w II kopalniach (Bielszowice, Bogdanka, 
Budryk, Halemba, Janina, Piast, Pniówek, Staszic, Szczygłowice, Wesoła, Ziemowit). Część 
z nich będzie jeszcze napewno utracona, chociażby w związku z budową autostrad na terenie 
Górnego Śląska. Sytuację w niewielkim stopniu poprawia fakt, że istnieje jeszcze część zasobów 
przemysłowych górniczo nieudostępnionych w 18 kopalniach. Mówiąc o wyzwaniach zwią-
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zanych z koncentracją produkcji należy mieć na uwadze powyższą sytuację_ i w związku z tym 
powstaje pytanie- na jak długo nam tych zasobów wystarczy? 

Przeprowadzone analizy [3] wskazują, że polskie górnictwo dysponuje jeszcze bogatą bazą 
zasobową, ale są to zasoby zlokalizowane w pokładach cienkich, zalegające na większych 
głębokościach, znajdujące się_ w obrębie filarów ochronnych, itp. 

Zatem przed polskim górnictwem- nauką i praktyką- już dzisiaj należy postawić nowe 
wyzwania badawcze w tym obszarze, jeśli chcemy zapewnić efektywne funkcjonowanie tego 
przemysłu w kolejnych dziesięcioleciach XXI wieku (np. po 2030 roku). 

Do najważniejszych należy zaliczyć: 
- rozwój efektywnych technologii i technik eksploatacji pokładów cienkich, 
- rozwój technologii wybierania pokładów węgla w warunkach występowania naturalnych 

zagrożeń górniczych, szczególnie tąpaniami i temperaturowego (problemy te wiążą się_ 
również z bezpieczeństwem pracy), 

- rozwój niekonwencjonalnych technologii eksploatacji umożliwiających wybieranie nie
regulamych parcel złożą, zasobów uwięzionych w filarach ochronnych z zachowaniem 
wymogów ochrony powierzchni, 

- dokonanie weryfikacji niezagospodarowanych złóż węgla kamiennego. 

4.3. Wyzwania związane z bezpieczeństwem pracy 

Pomimo istnienia trudnych warunków geologiczno-górniczych i występowania praktycznie 
wszystkich zagrożeń górniczych (naturalnych i technicznych) polskie górnictwa węgla ka
miennego należy do grupy górnictw o wysokim poziomie bezpieczeństwa pracy [1]. 

Na progu XXI wieku wyzwania związane z tą sferą działalności górnictwo można spro
wadzić do następujących: 

- górnictwo węgla kamiennego w XXI wieku musi być nadal przemysłem bezpiecznym, 
a z czasem naweljeszcze bardziej bezpiecznym, 

- działania rozwijane oraz prowadzone w sferze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
w górnictwie węgla kamiennego muszą być analizowane w kategoriach nie tylko tech
nicznych ale także ekonomicznych. 

Wyzwania te bardzo ściśle łączą się_ z przedstawionym powyżej problemem koncentracji 
produkcji . Należy mieć pełną świadomość, że występujące naturalne zagrożenia górnicze mogą 
być istotną przeszkodą w uzyskiwaniu wysokiego poziomu wydobycia chociażby z uwagi 
na konieczność ograniczenia czasu produkcji w wyniku prowadzenia niezbędnych działań 
profilaktycznych. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że relacja "koncentracja produkcji - bezpieczeństwo 

pracy" może być w pewnych sytuacjach relacją negatywną, a więc przy przyjęciu priorytetu 
bezpieczeństwa ograniczającą możliwość koncentracji wydobycia [4]. Dane w tym zakresie 
przedstawia tabela 3. 

Z tabeli tej wynika, że: praktycznie zawsze istnieje zależność pomiędzy koncentracją wydo
bycia a konkretnym zagrożeniem oraz, że najbardziej niekorzystne relacje mogą występować 
w sytuacji wysokiego stanu zagrożenia tąpaniowego i metanowego. Stąd wyzwania badawcze 
powinny się_ koncentrować na rozwoju takich działań profilaktycznych, które będą spełniały 
warunki: 
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Tabela 3. Relacje pomi<;.dzy zagrożeniami wystę_pującymi w kopalniach węgla kamiennego a koncentracją 

wydobycia 

Tablc 3. Relations betwecn hazards occurring in hard coal mincs and outpul concentration 

Oddziaływanie na koncentrację wydobycia 
Lp. Rodzaj zagrożenia 

pozytywne negatywne obojętne 

l. Metanowe X 

2. Pożarowe X 

3. Klimatyczne (temperaturowe) X 

4. Sejsmiczne (wstrzasy) X 

5. Tapania X 

6. Wodne X 

7. Radiacyjne (radon, rad) X 

8. Pyłowc X 

9. Skojarzone X 

10. Mechaniczne X 

Ił. Elektryczne X 

12. Oddziaływanic na powierzchni<;_ X 

- skutecznego obniżania stanu zagrożenia, gwarantującego, co najmniej, akceptowalny 
poziom bezpieczeństwa pracy, 

- technologiczności, a więc jak najmniejszego zakłócania cyklu produkcyjnego (profilak
tyka stanowi integralną część procesu wydobywczego), 

- efektywności ekonomicznej. 
W warunkach powyższych zagrożeń musi nastąpić zdecydowana poprawa przede wszystkim 

w zakresie: 
- kontrolowanej dezintegracji struktury mocnych i grubych kompleksów skał stropowych, 

stanowiących podstawowe źródło zagrożenia wstrząsami i tąpaniami oraz kontrolo
wanego wyzwalania zgromadzonej w nich energii sprężystej, 

- wyprzedzającego odmetanowania górotworu na wybiegu frontów ścianowych . 

Osobnym problemem, który będzie wymagał skutecznych rozwiązań w skali wielu polskich 
kopalń węgla kamiennego, pomimo iż w relacji do koncentracji wydobycia posiada oddzia
ływanie pozytywne, jest zagrożenie klimatyczne, związane ze wzrostem temperatury. Naj
częściej bezpośrednią przyczyną tego zjawiska jest wzrost głębokości eksploatacji . Wspom
niano już, że w przyszłości jednym z warunków istnienia działalności górniczej, ze względu na 
sczerpywanie się "dobrych" zasobów węgla będzie umiejętność jej prowadzenia na głębo
kościach przekraczających 1000 m. 

Ostatnie lata działalności górnictwa węgla kamiennego wskazują także na szczególną istot
ność zagrożeń tworzących się na kontakcie "człowiek- maszyna (urządzenie)". Określa się je 
mianem zagrożeń technicznych, ale najczęściej prawda jest taka, że źródłem tych właśnie 
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zagrożeń jest człowiek - pracownik. Wyzwania badawcze w tym zakresie dotyczyć bę
dą w pewnym stopniu problemów technicznych i technologicznych, ale w dużym stopniu będą 
one posiadać wymiar społeczny. Nie ma wątpliwości, że coraz bardziej nowoczesne i złożone 
układy produkcyjne maszyn i urządzeń górniczych będą wymagać funkcjonowania specja
listycznych systemów doboru, szkolenia i zarządzania pracownikami zatrudnionymi przy ich 
obsłudze. 

Na początku analizy wyzwań badawczych w sferze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
w górnictwie podkreślony został niezwykle ważny ich aspekt, który dotyczy problemu ciągłego 
obniżania kosztów produkcji, a tym samym poprawy konkurencyjności górnictwa. Bezpieczeń
stwo pracy staje się coraz bardziej kosztachłonną częścią działalności górniczej. Stąd przed
miotowe wyzwania badawcze muszą zawierać jako swoją integralną część analizę kosztów 
szeroko rozumianej profilaktyki (studium wykonalności i opłacalności opracowywanych roz
wiązań). Pozytywnym jest fakt, że niektóre z działań profilaktycznych mogą mieć swoje 
wyraźne przeniesienie na sferę ekonomiczną. Znane są pozytywne przykłady w tym zakresie, 
np. odmetanowanie i pozyskiwanie metanu z pokładów węgla dla celów gospodarczych, wyko
rzystanie tegoż metanu dla celów klimatyzacji (np. klimatyzacja centralna w KWK Pniówek). 
Należy nadal działać na rzecz dalszych skojarzeń i rozwiązań tego typu, niekoniecznie tylko 
w odniesieniu do zagrożenia metanowego. 

Dlatego też, poniekąd naturalną tendencją w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa pracy, 
staje się poszukiwanie nowych, w mniejszym stopniu technicznych rozwiązań. Do ważnych 
wyzwań badawczych górnictwa węgla kamiennego na progu XXI wieku należy zaliczyć prace 
nad systemowym zarząazaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w górnictwie. Rozpoczęte już 
działania oraz doświadczenia światowe potwierdzają słuszność takiego podejścia. Należy się 
liczyć z dalszym doskonaleniem rozwiązań w tym obszarze i z dążeniem do powszechnego 
wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w tych kopalniach węgla 
kamiennego, które będą funkcjonowały w XXI wieku. 

4.4. Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwoJem górnictwa 

Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki staje się podstawowym wyzwaniem cywiliza
cyjnym XXI wieku i dotyczy również górnictwa węgla kamiennego. Zrównoważenie to oznacza 
takie prowadzenie działalności górniczej- a więc wydobywanie węgla- które w minimalnym 
stopniu narusza stan środowiska naturalnego, zapewnia racjonalne wykorzystanie nieodna
wialnych zasobów węgla i jest akceptowalne przez lokalne społeczności mieszkańców. Zrów
noważenie to oznacza, że kryterium podjęcia decyzji i prowadzenia działalności górniczej 
winien stanowić sumaryczny efekt, a więc zysków z wydobycia węgla i strat jakie mogą 
zaistnieć w środowisku naturalnym. 

Podziemna eksploatacja węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym charak
teryzuje się z reguły wyraźną ingerencją w środowisko naturalne. Podstawowe zagadnienia 
z zakresu ochrony środowiska w polskich kopalniach węgla kamiennego związane są z: 

- tworzeniem terenów zdegradowanych i przeobrażonych przez działalność górniczą, 
- powstawaniem znaczących ilości odpadów górniczych, 
- występowaniem wód zasolonych, 
- zmianami stosunków wodnych, 
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- powstawaniem szkód górniczych i niekorzystnym oddziaływaniem eksploatacji na bu
dowle, drogi, infrastrukturę, grunty rolne i leśne, 

- emisją zanieczyszczeń gazowych do powietrza atmosferycznego (np. metanu). 
Poprawa aktualnego stanu środowiska naturalnego na terenach górniczych objętych działal

nością kopalń węgla kamiennego, a w przyszłości stworzenie warunków dla zrównoważonego 
rozwoju tego przemysht, zostały uznane za priorytety w programie reformowania górnictwa. 
Wykonane w 2000 roku studium pt. "Sektorowa ocena stanu środowiska w górnictwie węgla ka
miennego" wskazała wyraźnie na kierunki prac i inwestycji niezbędnych dla osiągnięcia okreś
lonych celów ekologicznych [2] . Działania te wymagają wsparcia naukowego i stanowią wyzwa
nia badawcze w tym obszarze. Szczególnie dużą wagę przywiązuje się do problemu wód słonych, 
a więc do ograniczenia zrzutu chlorków i siarczanów do wód powierzchniowych. Rozwoju 
wymagają tutaj metody hydrotechniczne stosowane na powierzchni jak i podziemne metody 
zmniejszające dopływy zmineralizowanych wód naturalnych. Możliwe są także inne rozwiązania. 

Istotnym wyzwaniem jest problem zmniejszenia ilości odpadów górniczych składowanych 
na powierzchni, a więc rozwój rozwiązań pozwalających na gospodarcze wykorzystanie od
padów, a także technologii ich lokowania w podziemnych wyrobiskach górniczych. 

Intensyfikacj i powinny nabrać wyzwania badawcze związane z rekultywacją terenów po
górniczych, a docelowo z przywracaniem tym terenom ich wartości użytkowych. 

Stale aktualny jest szeroki zakres problemów dotyczących minimalizacji szkód górniczych 
i oddziaływań eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i jej infrastrukturę (deformacje, 
wstrząsy, itp .) . 

Okazuje się, że wiele z powyższych problemów można efektywnie rozwiązywać stosując 
zasady czystszej produkcji, a więc ograniczania czynników zanieczyszczających lub zabu
rzających stan środowiska naturalnego już "u źródła" . Taka filozofia ma istotne przeniesienie na 
odpowiednie projektowanie i realizację robót górniczych. 

Z tym nurtem działalności powiązane muszą być prace dotyczące ekonomicznych aspektów 
podejmowanych działań (analizy kosztów i korzyści), które winny prowadzić do ekonomicznej 
racjonalności ponoszonych nakładów. 

Drugim, ważnym elementem w obszarze zrównoważonego rozwoju jest racjonalna gospo
darka złożem. Wspomniane już znaczące ubytki zasobów w ostatnich latach i rozwinięte procesy 
likwidacyjne stawiają szczególne zadania podyktowane troską o należyte wykorzystanie złóż 
węgla kamiennego, które jak wiadomo są zasobami nieodnawialnymi. Wydaje się, że poza 
bieżącymi pracami dotyczącymi dokumentowania ilościowego i jakościowego zasobów po
trzebny jest rozwój prac w następujących obszarach: 

- opracowanie metod waloryzacji zasobów (zarówno już eksploatowanych lub przewi
dzianych do eksploatacji, jak też pozostawianych w kopalniach likwidowanych), 

- rozwój metod zabezpieczania zasobów uznanych za wartościowe, 
- rozwój technologii wybierania pokładów cienkich, eksploatacji resztkowych parcel 

o nieregularnych kształtach, itp. 
O ostatnim z zagadnień wspomniano już przy omawianiu technicznych aspektów zwią

zanych z efektywnością górnictwa. Podkreślić należy, że brak akceptowalnych metod wa
loryzacji zasobów jest istotną barierą w podejmowaniu racjonalnych decyzj i w zakresie likwi
dacji kopalń , rezygnacji z wybierania określonych pól i parcel. Stąd problem ten należy uznać za 
bardzo ważne wyzwanie badawcze. 

Sesja plenarna 19 



School o f Underground Mining 2002 

4.5. Wyzwania związane z jakością produkowanego węgla 

Odpowiednia jakość węgla to istotny element na drodze kształtowania węgla jako paliwa 
przyjaznego dla środowiska naturalnego, a zatem także istotny czynnik w realizacji zasady 
zrównoważonego rozwoju górnictwa. Pod pojęciem jakości węgla rozumiane są zarówno jego 
parametry użytkowe (wartość opałowa) jak i parametry charakteryzujące jego zanieczyszczenie 
substancjami będącymi szkodliwymi dla środowiska, powstającymi głównie w wyniku procesu 
spalania węgla (np. siarka oraz substancje mineralne będące nośnikiem metali ciężkich). Istotną 
jest również wilgotność węgla. Tak więc jakość węgla jako paliwa kształtowana jest, w znacz
nym stopniu, przez jego cechy naturalne (złożowe). Poprawa jakości, czyli uszlachetnienie lub 
wzbogacenie węgla, następuje głównie w wyniku procesów przeróbczych, najczęściej przeróbki 
mechanicznej. 

Wyzwania badawcze w tym obszarze to rozwój i doskonalenie: 
- metod oceny jakości różnych typów węgli, 
- środków automatyzacji procesów przeróbczych zapewniających stabilność jakości pro-

duktu końcowego, 
- technologii poprawiających jakość produktu poprzez wzbogacanie i odsiarczanie 

węgli, 

- technologii ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, np. technologii 
głębokiego odwadniania drobnoziarnistych koncentratów węglowych, 

- rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-mułowej w zakładach przeróbczych, 
- metod zarządzania procesami przeróbki węgla w aspekcie zapewnienia jakości i stabil-

ności produkcji węgla. 

5. Aktualne możliwości realizacji wyzwań badawczych 

Podkreślono, że realizacja wyzwań badawczych powinna się koncentrować na działalności 
o cechach innowacyjności, gdyż praktycznie tylko takie prace badawczo-rozwojowe mają 
szanse wniesienia istotnego postępu w polskim górnictwie. Tak więc analizując możliwości 
realizacji takich prac postawić należy pytanie czy zatem istnieją mechanizmy i struktury 
sprzyjające takiej działalności w obszarze górnictwa? 

Aktualnie podstawową formą, która w swoich założeniach spełnia rolę mechanizmu sprzy
jającego rozwojowi innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich wdra
żaniu są projekty celowe. W przypadku tych projektów stroną wnioskującą o ustanowienie 
i dofinansowanie jest podmiot gospodarczy - spółka węglowa, kopalnia, zakład produkujący 
maszyny górnicze czy też aparaturę kontrolno-pomiarową- natomiast stroną realizującą część 
badawczo-wdrożeniową projektu, która jest niezbędna dla rozwiązania całego zadania inwes
tycyjno-wdrożeniowego, są jednostki naukowo-badawcze. Cechą charakterystyczną projektów 
celowych jest to, że wymagają one pokrycia części nakładów finansowych na realizację fazy 
badawczo-rozwojowej oraz pokrycia nakładów na fazę inwestycyjno-wdrożeniową ze strony 
wnioskodawcy projektu. Pozostałą część nakładów na fazę badawczo-rozwojową dofinan
sowuje Komitet Badań Naukowych. Wydaje się, że ten mechanizm, na pewno sh1szny w swoich 
założeniach, działa co najwyżej w stopniu średnim w aktualnej sytuacji górnictwa węgla 
kamiennego. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są: 
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- obawa wnioskodawcy (kopalni, zakładu okołogórniczego) czy podoła, przede wszyst
kim, zobowiązaniom finansowym wynikającym z tej formy działalności innowacyjnej, 
co często hamuje jego inicjatywę w formułowaniu nowych potrzeb, zadań czy też 
inwestycji, 

- często , wskutek powyższych trudności wnioskodawca w sposób ograniczony dofinan
sowuje fazę B + R, 

- możliwość odmowy dofinansowania projektów tzw. "górniczych" wskutek złej sytuacji 
finansowej wnioskującego podmiotu górniczego i uzasadnionych obaw, że nie będzie on 
ponosił wymaganych nakładów finansowych na zrealizowanie całości projektu. 

Stąd powszechną cechą występującą w sferze popytu na rozwiązania badawcze w górnictwie 
węgla kamiennego jest wysoki stopień doraźności potrzeb oraz to, że realizowane prace mają 
charakter wycinkowy i najczęściej służą spełnianiu tzw. potrzeb ruchowych. W znacznie 
ograniczonym i w sumie niewielkim stopniu generowane są potrzeby bardziej ogólne, przy
szłościowe i o kompleksowym podejściu do rozwiązania problemu. Należy jednoznacznie 
stwierdzić, że mająca miejsce aktywność innowacyjna w górnictwie węgla kamiennego wy
raźnie przesunęła się w stronęjednostek naukowo-badawczych. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można sformułować następujące słabe strony roz
woju innowacyjnych wyzwań badawczych w górnictwie: 

- jednostki naukowo-badawcze stosunkowo słabo i dużą ostrożnością prognozują rozwój 
sytuacji w górnictwie węgla kamiennego i zbyt kurczowo trzymają się "klasycznych" 
rozwiązań, które najczęściej charakteryzują się małym stopniem ryzyka realizacyjnego 
oraz niewielkim stopniem innowacyjności, 

- wnioskowane projekty badawcze często zbyt ogólnikowo i niezbyt konkretnie formułują 
swoje cele wdrożeniowe (powinny nimi być jasno określone i sparametryzowane tech
nologie, techniki, maszyny, urządzenia, systemy pomiarowe, itp.), 

- słabo rozwinięta jest część ekonomiczna wniosku, która winna posiadać charakter stu
dium wykonalności projektu oraz zawierać oszacowanie niezbędnych nakładów i ko
rzyści po zrealizowaniu projektu. 

Poprawa przedstawionej sytuacji wymaga podjęcia zarówno działań systemowych w skali 
całej gospodarki jak i lokalnych w obszarze górnictwa. Rozwiązania systemowe muszą stworzyć 
mechanizmy dla powstania sytuacji obustronnego zainteresowania rozwiązaniami innowacyj
nymi. Przedsiębiorca (np. kopalnia) powinien posiadać określone preferencje finansowe, które 
stanowiłyby rodzaj premii za jego dążenie do wdrażania postępu innowacyjnego w swoim 
przedsiębiorstwie. Niezbędne wydaje się tworzenie na szczeblu państwa specjalnych fimduszy, 
które mogą wspierać działalność innowacyjną na określonych, preferencyjnych warunkach. 

Z kolei rozwiązania, nazwane lokalnymi i które mogą być kształtowane w obrębie samego 
górnictwa węgla kamiennego wymagają: 

- zdecydowanego dążenia do tworzenia przez jednostki naukowo-badawcze i przedsię
biorców górniczych rzeczywistego i istotnego postępu innowacyjnego oraz adekwatnych 
do .niego wyzwań badawczych, 

;-- powstania odpowiednich struktur zarządzających postępem innowacyjnym w przedsię
biorstwach górnictwa węgla kamiennego, 

- bardziej efektywnej promocji i przekazywania informacji o istotnych rozwiązaniach 
innowacyjnych do społeczności górniczej, 
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- określenia relacji sektora górnictwa węgla kamiennego do krajowego zaplecza naukowo-
-badawczego (aktualna sytuacja prowadzi do ciągłego obniżania się jego potencjału 
badawczego), 

- rozstrzygnięcia, czy w przyszłości spółki węglowe względnie inne organizacje górnictwa 
węgla kamiennego nie powinny być współwłaścicielami wybranych jednostek zaplecza 
naukowo-badawczego tego przemysłu, 

- ustalenia jaka powinna być w najbliższych latach XXI wieku rola eksportu oraz importu 
innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych z obszaru górnictwa. 

6. Wnioski 

l. Akceptacja założenia, opartego na wynikach specjalistycznych prognoz i analiz, że wę
giel kamienny będzie w XXI wieku, co najmniej przez kilka dziesięcioleci, dominującym 
nośnikiem energii pierwotnej w polskiej gospodarce, prowadzi do potrzeby podjęcia i realizacji 
określonych działań, które zapewnią nowoczesność i konkurencyjność tego przemysłu. 

2. W chwili obecnej, na progu XXI wieku, działania te w stosunku do środowiska nauko
wego pracującego na rzecz górnictwa węgla kamiennego stanowią rodzaj specyficznych wyz
wań badawczych. Nie ulega wątpliwości, że wyzwania te powinny się koncentrować na opra
cowaniu rozwiązań określanych mianem innowacyjnych. 

3. Osiągnięcie zdecydowanej poprawy innowacyjności górnictwa węgla kamiennego wy
maga powstania spójnego systemu, w którym będą aktywnie uczestniczyć zarówno jednostki 
naukowo-badawcze jak i przedsiębiorcy górniczy (spółki węglowe i kopalnie) oraz przedsiębiorcy 
około górniczy. Aktualny stan w tym zakresie nie jest, z różnych przyczyn, zadawalający. 

4. Dokonana identyfikacja podstawowych grup wyzwań badawczych górnictwa węgla ka
miennego wskazuje, że najważniejszymi są te, które dotyczą: 

- poprawy efektywności produkcji i funkcjonowania górnictwa, w tym szczególnie opra
cowania modelu nowoczesnej kopalni węglowej XXI wieku, 

- bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w górnictwie, 
- rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój górnictwa, ze szczególnym uwzględ-

nieniem ochrony środowiska naturalnego i racjonalnego wykorzystania złóż węgla, 
zapewnienia odpowiedniej jakości produkowanego węgla. 
5. Przeprowadzona analiza aktualnych możliwości podejmowania i realizacji innowacyj

nych wyzwań badawczych wskazuje na istnienie różnego rodzaju barier i problemów, które 
utrudniają wzrost aktywności w tej sferze. Zatem, niezbędne są działania dia ich usuwania, gdyż 
jest to warunek podstawowy dla osiągnięcia nowoczesności, a tym samym efektywności przez 
polskie górnictwo węgla kamiennego w XXI wieku. 
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Research chałlenges of hard coal mining on the threshold of the 21st 

century 

Abstract 

According to various predictions and scenarios ofthe energy policy, bard coal mining in the 
21st century will still play an essential role in the Polish fuel-energy economy. Therefore the 
necessity to ensure the efficiency and competitiveness of the mining industry is an extremely 
important task for mining managing bodies as well as for the scientific-research basis, connected 
with this industry. The modernity ofmining in the 21st century will require visible improvement 
o f the innovative character of technical and technological solutions, which will be introduced 
into mining. The above-mentioned condition, along with the re gard to specific problems, which 
occur in Polish bard co al mines, constituted the basis to formulate research challenges, expected 
by the industry on the threshold ofthe 21st century. These challenges have been systematised and 
treated in four principal groups. The perform e d analysis ofrealisation possibilities o f research 
chaHenges indicates the occurrence of some problems limiting the activity, as concerns both 
scientificresearch organisations and mining enterprises. The necessity to undertake actions 
improving the situation in this field bas been indicated. 
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Strategia produkcji węgla koksowego w Jastrzębskiej Spółce 
W ęgl9wej S.A. 

Słowa kluczowe 

Produkcja węgla - zasoby węgla i możliwości ich wykorzystania - konsolidacja przed
siębiorstw sektora górniczego i koksowniczego 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zwięzłą charakterystykę Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Omówiono stan zasobów węgla kopalń zwracając szczególną uwagę na ograniczoną wielkość 
zasobów operatywnych. Podane zostały potencjalne możliwości zwiększenia bazy zasobowej 
m.in. poprzez wykorzystanie złóż dotychczas niezagospodarowanych. Zaprezentowano kon
cepcję utworzenia Koncernu Węglowo-Koksowego obejmującego Jastrzębską Spółkę Węglową 
S.A., Zakłady Koksownicze "Przyjaźń", Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o. oraz 
Polski Koks S .A., jako próbę konsolidacji przedsiębiorstw sektora górniczego i koksowniczego. 
Ewentualna integracja, wymienionych podmiotów gospodarczych, stworzy nowe możliwości 
rynkowe w zakresie produkcji i sprzedaży koksu oraz warunki do obniżenia kosztów dzia
łalności. 

l. Ogólna charakterystyka Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. prowadzi działalność górniczą w południowo-zachodniej 
części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Tworzą ją kopalnie węgla kamiennego: Borynia, 
Jas-Mos, Krupiński, Pniówek, Zofiówka o łącznym obszarze górniczym 122 km2 (rys. l). 

Kopalnie wydobywają węgle koksowe typu 34.1, 35.1, 35.2 oraz węgiel energetyczny typu 
33. We wszystkich kopalniach, jako kopalina towarzysząca pozyskiwany jest również metan. 
Średnia głębokość eksploatacji wynosi ok. 800 m. Złoże charakteryzuje się skomplikowaną 
tektoniką, nieregularnym zaleganiem pokładów, licznymi przefałdowaniami i rozwarstwieniami 
oraz dużym zanieczyszczeniem urobku. Kopalnie JSW zaliczane są do III i IV kategorii 
zagrożenia metanowego, występuje w nich zagrożenie pożarami endogenicznymi oraz tą

paniami, poważny problem stanowią również trudne warunki cieplne. Zagrożenia naturalne 
często występują w sposób skojarzony. 

Sesja plenarna 25 



School ofUnderground Mining 2002 

Rybnik Żory 

Swierklany , 

~~- il 11IU ' g111tl1 

xrtt /ltU ; ..,.b\Zaf 'lh ~f11ftl( Z)'Lh 

Granu a P a h } l1h l 

( uga krdjO W 1\,"atOWIU-If•~/a 

Rys. l. Mapa obszarów górniczych kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Fig. l. Thc map o f mining a re as o f J astrzębskicj Co al Company JSC 

Aktualnie łączna zdolność produkcyjna kopalń wynosi ok. 54 000 t/dobę netto. JSW jest 
najwi((kszym w Polsce producentem węgla koksowego, a jedynym węgla ortokoksowego 
typu 35. 

W latach 2002-2007 zgodnie z przyjętą w Biznes Planie Spółki strategią rozwoju kopalń 
zdolność wydobywcza będzie wynosiła od 54 000 t/dob(( do 52 500 t/dob((. Udział W((gli 
koksowych w całości produkcji b<:<dzie wynosił około 85% (77% typ 35, 8% typ 34). 

Podstawowy produkt handlowy Spółki, którym jest węgiel ortokoksowy typu 35 cha
rakteryzuje się wysoką czystością i bardzo dobrymi własnościami koksotwórczymi. W<:<giel tego 
typu stosowany jest jako podstawowy składnik mieszanki wsadowej decydującej o jakości 
koksu. Aktualną charakterystyk(( kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz prognozę pro
dukcji węgla w latach 2002-2007 przedstawiają tabele l i 2 [l]. 

2. Baza zasobowa kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

2.1. Aktualny stan zasobów węgla kopań JSW 

Zasoby bilansowe W((gla kamiennego w kopalniach JSW według stanu na 31 .12.2000 r. 

wynoszą l 297,9 mln t, z tego zasoby przemysłowe 428,1 mln t, w tym zasoby operatywne 
280, l mln t. Przemysłowe zasoby metanu wynoszą 733,5 mln m3. 
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Tabela l. Charakterystyka kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej 

Tablc l . Characteristics o f coal mines in Jastrzębskiej Coal Company JSC 

Wyszczególnienie B oryn i a Jas-Mos Krupiński Pniówek Zofiówka JSW S.A. 

Obszar górniczy [km2] 17,4 32,5 27,2 28,5 16,4 122,0 

Aktualna zdo 1ność 

wydobywcza 
[ton/d] 10 000 I I 000 8 700 14 300 10 000 54 000 

Głębokość [m] 840 860 620 830 900 śr. 81 0 

Typ węgla 35.1-35.2 35.2-37. 1 32.2-34.2 35.1-35.2 35.1-37.1 

metanowe III kategoria IV kategoria IV kategoria IV kategoria IV kategoria 

pyłowe klasa B klasa B klasa B klasa B klasa B 
Zagrożenia 

tąpaniami nie występuj e I stopień nie występuje nie występuje I stopień 

temperaturowe występuje występuje n i e występuj e występuje występuje 

Zasoby operatywne 
[mln. ton] 43,6 31,3 44,2 I 16,5 44 ,5 280,1 

(01.01.2001 r.) 

Zatrudnienie 
[osób] 3 470 4 903 2 480 5 553 4 004 20 410 

(stan na 30. I I .200 I r.) 

Wydajność ogólna 
[t/pdn] 

(I- XI.200 I r.) 
3 455 2 756 4 158 3 308 2 828 3 214 

Cena zbytu 
[zł/t] 175,18 - - - - -

(I-XI.2001 r.) 

Koszt sprzedaży 
[zł/t] 168,08 - - - - -

(I-XI.2001 r.) 

Wynik na sprzedaży 
[zł/t] 7,10 - - - - -

węgla (I-XI.200 I r.) 

Tabela 2. Prognoza wydobycia węgla w JSW w latach 2002-2007 

Tablc 2. Thc forccast o f co al production in Jastrzc;bskiej Coal Company ovcr 2002-2007 

Jedn. 
Lp. Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

miary 

l Wydobycie wc;gla [t/d] 54 000 54 000 53 700 52 900 52 700 52 500 

Wydobycie węgla 13 500 000 13554000 13 478 700 13 277 900 13 227 700 13177500 

energetyczny 2 020 200 2 028 330 2 OZ.3 435 2 Ol l 010 2 006 115 2 003 605 

2 
E koksowy [ton] II 479 800 II 525 670 li 455 265 II 266 890 II 221 585 II 173 R95 .c 
~ 

.. 
E typ 34 l 065 696 l 070014 l 070 014 l 070 014 l 070 014 l 070 014 
.c 
~ typ 35 lO 414 104 10455656 lO 385 251 10196 876 10 151 571 l o l 03 881 
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Zbiorcze zestawienie zasobów operatywnych ze względu na typ węgla przedstawia tabela 3. 
Uwzględniając aktualny stan zasobów operatywnych węgla kamiennego na poziomach 

czynnych i w budowie określono żywotność kopalń. Przedstawia się ona następująco: 
KWK "Borynia" - około 16 lat 
KWK ,,Jas-Mos" -około 13 lat 
KWK "Krupiński" - około 13 lat 
KWK "Pniówek" 
KWK "Zofiówka" 

-około 33 lata 
- około 16 lat 

Tabela 3. Zestawienic zasobów operatywnych WQgla kamiennego w kopalniach JSW według typów 

(stan na 31.12.2000 r.) 

Table 3. Summary ofrccoverable rcscrvcs ofhard coal in mincs of Jastrzębskiej Coal Company by coal sorts 

Typ wQgla 
Kopalnia Razem 

32.2 33 34. 1 34.2 35.1 35.2.1 35.2.2 36 37 .1 37.2 

Borynia o o o o lO 609 23 467 9 552 o 8 o 43 636 

Jas-Mos o o o o o 7 516 17 888 3 616 2 239 65 31 324 

Krupiński 7 832 II 08 1 14 265 lO 793 227 o o o o o 44 198 

Pniówck o o 820 2 671 56 940 41 082 14 943 o o o 116 456 

Zofiówka o o o o 5 228 30 726 4 691 2 298 l 379 139 44 461 

Ogółem 7 832 II 081 15 085 13 464 73 004 102 791 47 074 5 914 3 626 204 280 075 

Udział[%] 2,8% 4,0% 5,4% 4,8% 26,0% 36,7% 16,8% 2,1% 1,3% 0,1% 100,0% 

18 913 28 549 222 869 9 744 

6,8% 10,2% 79 ,5% 0,0% 3,5% 0,0~~ l 

Rzeczywista żywotność KWK "Krupiński" będzie uzależniona od potwierdzenia robotami 
badawczymi przydatności eksploatacji złoża we wschodniej części obszaru górniczego . 

Biorąc pod uwagę skomplikowaną tektonikę i zmienność zalegania złoża oraz fakt, że blisko 
50 mln t zasobów operatywnych to zasoby w przedziale grubości poniżej l ,5 m, prawdopodobne 
jest ograniczenie zasobów przewidzianych do wydobycia do około 200 mln t. Spowoduje to 
znaczne zmniejszenie podanych powyżej stosunkowo krótkich okresów żywotności kopalń. 

Warto również podkreślić , że zasoby węgla ortokoksowego (typ 35), podstawowego surow
ca do produkcji koksu stanowią tylko 12, l% całości zasobów operatywnych węgla kamiennego 
w Polsce (tab. 4) [2]. 

2.2. Najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie 
odtworzenia zdolności wydobywczych 

Udział zasobów operatywnych JSW, zlokalizowanych w obrębie poziomów w budowie, 
wynosi 62,4% (174,7 mln ton) całości zasobów. Dlatego utrzymanie niezbędnej wielkości 
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Tabela 4. Zestawienie zasobów operatywnych w<;gla karnicnnego w Polsce według typów 

(stan na 31 .12.2000 r.) 

Tablc 4. Summary ofrccovcrablc rescrvcs o f hardco al in Poland by coal sorts 

typ w<;gla 
Producent 

31-33 34 35 

Bytomska Spółka W<;glowa 124,6 2,4 0,0 

Rudzka Spółka W<;glowa 61,7 323,4 109,7 

Gliwicka Spółka W<;glowa 132,2 496,0 164,4 

Katowicka Grupa Kapitałowa 763,8 36,6 16,4 

Nadwiś lailska Spółka W<;glowa l 594,9 40,5 0,0 

Rybnicka Spółka W<;glowa 426,6 197,6 0,0 

Jastrz<;bska Spółka W<;glowa 18,9 28,6 232,6 

KWK samodzielne 334,4 232,5 141 ,0 

RAZEM 3 457,1 l 357,6 664,1 

razem 

127,0 

494,8 

792,6 

816,8 

l 635,4 

624,2 

280,1 

707,9 

5 478,8 
63,1% 24,8% 12,1% 

wydobycia wymaga odpowiednio wysokich nakładów inwestycyjnych na budownictwo inwe
stycyjne. Obecnie w kopalniach JSW realizowane są cztery duże przedsięwzięcia inwestycyjne 
związane z budową lub rozbudową nowych poziomów. 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje na temat tych przedsięwzięć: 
KWK "Borynia" 
Poziom 950 m 
- termin realizacji: 1998- 2006 
- wartość kosztorysowa inwestycji: 76 928,8 tys. zł 
- przewidywane zaangażowanie finansowe inwestycji na 31.12.2001 r. : 21 678,0 tys . zł 
- zasoby operatywne na poziomie (wg stanu na 31.12.2000 r.): 29,6 mln t 

KWK "Jas-Mos" 
Poziom "-800" 
- termin realizacji: 2000- 2005 
- wartość kosztorysowa inwestycji: 42 527,0 tys. zł 
- wartość kosztorysowa inwestycji na 31.12.200 l r. : 4 200,0 tys. zł 
- zasoby operatywne na poziomie (wg stanu na 31.12.2000 r.): 12,5 mln t 

KWK "Pniówek" 
Poziom "l 000 m" 
- tennin realizacji: 1998-2010 
- wartość kosztorysowa inwestycji: 401 872,0 tys . zł 
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- przewidywane zaangażowanie finansowe inwestycji na 31.12.2001 r. : 23 575 ,3 tys . zł 
- zasoby operatywne na poziomie (wg stanu na 31.12.2000 r.): 94,4 mln t 

KWK "Zofiówka" 
Poziom "900 m" 

termin realizacji 1990-2004 
wartość kosztorysowa inwestycji: 72 352,6 tys. zł 
przewidywane zaangażowanie finansowe inwestycji na 31.12.2001 r. : 45 009,8 tys. zł 
zasoby operatywne na poziomie (wg stanu na 31 .12.2000 r.): 30,9 mln t 

Realizacja wymienionych inwestycji wraz z koniecznością zapłaty zobowiązań objętych 
restrukturyzacją finansową będą stanowiły w latach 2002-2007 bardzo poważne obciążenie 
Spółki, wymagające pozyskania kapitału zewnętrznego. 

2.3 . Możliwości zwiększenia baz y zasobowej ko palń Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej 

Ograniczona wielkość zasobów kopań JSW oraz szybkie tempo ich zmniejszania powinny 
stanowić wystarczający powód do rozpoczęcia działań w zakresie poszukiwania możliwości 
zwiększenia bazy zasobowej. Ma to szczególne znaczenie ze względu na potrzeby 
koksownictwa w odniesieniu do węgla ortokoksowego o czym będzie mowa w następnym 
rozdziale artykułu . 

Potencjalne zwiększenie bazy zasobowej może nastąpić poprzez: 
a) budowę nowych, głębszych poziomów- co wymaga dużych nakładów inwestycyjnych 

i ograniczone jest przede wszystkim trudnymi warunkami termicznymi, 
b) optymalizację eksploatacji zasobów przygranicznych, 
c) planowaną integrację niektórych kopalń, celem maksymalnego wykorzystania zasobów 

uwięzionych w filarach, 
d) wykorzystanie złóż dotychczas niezagospodarowanych, położonych na obrzeżu obszarów 

górniczych kopalń (złoża: "Pawłowice", "Bzie", "Kralówka"). 
Przykładem perspektywicznej integracji kopalń w celu optymalnego wykorzystania za-

sobów mogą być kopalnie ,,Jas-Mos" i "Zofiówka". 
Biorąc pod uwagę: 

- istniejącą strukturę obu kopalń i głębokości ich szybów, 
- znaczne zasoby zalegające w filarze szybów głównych KWK "Zofiówka" (ok. 20 mln t) , 
- wielkość zasobów pozafilarowych obu kopalń, 

wydaje się zasadne rozważenie po 20 l O roku (po wyczerpaniu zasobów kopalni ,,Jas-Mos") 
organizacyjnej i technicznej integracji obu zakładów. Umożliwi ona docelowo wybranie za
sobów filarowych. 

Poniżej przedstawiono podstawowe informacje o dotychczas niezagospodarowanych zło
żach: Bzie, Krałówka i Pawławice (rys. 2) [3]. 

Złoże Bzie 
Położone jest na południe od obszaru górniczego kopalni "Zofiówka". Posiada powierzchnię 

28,7 km2. Dla złoża sporządzono dokumentację geologiczną, która została zatwierdzona w 1978 
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Rys. 2. Mapa dotychczas niczagospodarowanych złóż w<;gla 

Fig. 2. Thc map ofunmincd coal dcposits 

roku. Zostało ono udokumentowane w kategorii C2. W złożu udokumentowano do głębokości 
1000 m, w oparciu o obowiązujące wówczas kryteria bilansowości, 138,5 mln t zasobów 
bilansowych. Uznano, że 69,3 mln t może zostać zaliczone do zasobów przemysłowych. 
Z zasobów uznanych za przemysłowe 11,5 mln t jest typu 34 a 57,8 mln t typu 35. 

Złoże Krałówka 

Położone jest na północ od obszaru górniczego kopalni "Krupiński" . Posiada powierzchnię 
28,6 km2. Złoże to nie zostało udokumentowane, a zasoby bilansowe zostały określone tylko 
w kategorii rozpoznania "D". Przypuszcza się, że w złożu do głębokości l 000 m znajduje się 
około 630 mln t zasobów bilansowych. Oszacowano, że połowa z nich czyli 315 mln t 
może spełniać kryteria przemysłowości, z tego 184,5 mln t to węgle energetyczne typu 33, 
a 130,5 mln t węgle koksowe typu 34. 

Złoże Pawiowice 
Położone jest na wschód od obszaru górniczego kopalni "Pniówek". Posiada powierzchnię 

16,3 km2. Dla złoża sporządzono dokumentację geologiczną, która została zatwierdzona w 1979 
roku. Złoże zostało udokumentowane do głębokości l 000 m w kategorii CI- 38,6% zasobów 
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i 2- 61,4% zasobów. Wielkość zasobów bilansowych określono na 208,2 mln t. Uznano, że 
121,2 mln t może zostać zaliczone do zasobów przemysłowych a przewidywane wydobycie 
może wynieść 95,8 mln t. Z zasobów uznanych za operatywne 66,5 mln t jest typu 34, a 29,3 mln 
t typu 35. 

Przed ewentualnym zagospodarowaniem opisanych powyżej złóż niezbędne jest ich do- · 
datkowe rozpoznanie, udokumentowanie w oparciu o aktualne kryteria bilansowaści i doko
nanie oceny ich gospodarczego wykorzystania. 

Analizując wielkość zasobów węgla kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej należy zwrócić 
uwagę na istotny aspekt lokalny. Ze względu na aktualny stan zasobów operatywnych, około 
2015 roku zakończą działalność wszystkie położone w Jastrzębiu Zdroju kopalnie. Może to 
spowodować poważne problemy gospodarcze i społeczne dla miasta, które swój dynamiczny 
rozwój i funkcjonowanie w ostatnich czterdziestu latach ściśle związało z górnictwem. 

3. Koncepcja utworzenia Koncernu Węglowo-Koksowego 

3.1. Uwarunkowania zewnętrzne konsolidacji 

Pierwszy etap restrukturyzacji polskiej gospodarki obejmował początkowo głównie podział 
wielkich i nieefektywnych przedsiębiorstw na mniejsze, bardziej efektywne, wyspecjalizowane 
i konkurencyjne podmioty. Kolejny etap dążenia do wzrostu efektywności funkcjonowania 
przedsiębiorstw przyniósł mniej lub bardziej głęboki proces ich restrukturyzacji (optymalizacja 
majątku, zatrudnienia, etc.). 

Obecnie polskie realia gospodarcze w coraz większym stopniu odzwierciedlają trendy 
dominujące na globalnym rynku. Wśród nich czołowe miejsce zajmuje konsolidacja, fuzje 
i przejęcia jednych przedsiębiorstw przez inne. Najważniejszymi przyczynami konsolidacji 
przedsiębiorstw są: chęć rozwinięcia lub stworzenia nowych możliwości rynkowych oraz 
dążenie do obniżenia kosztów. 

Przykłady nasilenia tendencji konsolidacyjnych na polskim rynku są szczególnie widoczne 
w sektorze finansowym (połączenie banków) budownictwie, energetyce (powstanie Południo
wego Koncernu Energetycznego). Jest bardzo prawdopodobne, że w najbliższym czasie dojdzie 
do powstanie koncernu Polskie Huty Stali, grupującego: Hutę Katowice, Hutę T. Sendzimira, 
Hutę Florian oraz Hutę Cedlera. Byłby to największy konsument koksu na polskim rynku. 
Zużywałby rocznie około 2,9 mln t koksu czyli prawie 30% krajowej produkcji i około 50% 
krajowej sprzedaży koksu. Silne tendencje konsolidacyjne występują również na światowym 
rynku stali, a europejskie koncerny stalowe są ważnymi odbiorcami polskiego koksu. 

3.2. Projekt utworzenia Koncernu Węglowo-Koksowego 

32 

Głównymi przesłankami utworzenia Koncernu Węglowo-Koksowego są: 
- odpowiedź na planowaną konsolidację sektora hutniczego- uzyskanie silniejszej po

zycji przetargowej wobec odbiorców koksu oraz dostawców (zaopatrzenie materiałowe, 
usługi zewnętrzne), 

- zwiększenie koordynacji działań w celu zapewnienia produkcji koksu na poziomie 
zgodnym z prognozowanym popytem, 
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- tworzenie większej wartości dodanej w postaci maksymalizacji eksportu koksu, jako 
produktu bardziej przetworzonego, kosztem proporcjonalnego ograniczenia eksportu 
węgla koksowego, 

- ograniczenie dublujących się kosztów (kontrola jakości, koszty sprzedaży, etc.) oraz 
ograniczenie kosztów transakcyjnych związanych z obecnymi przepływami materia
łowymi (węgiel , koks) i finansowymi pomiędzy podmiotami, które utworzą koncern, 

- zwiększenie efektywności zarządzania poprzez integrację organizacyjną w ramach kon
cernu - możliwość koordynacji znacznej części procesów decyzyjnych, dotyczących 
m.in. finansów, zaopatrzenia, spraw organizacyjnych, inwestycji i marketingu, 

- zwiększenie siły finansowej oraz zdolności do pozyskania kapitału. 
Podmioty uczestniczące w planowanym utworzenia Koncernu Węglowo-Koksowego to: 
- Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., 
- Zakłady Koksownicze "Przyjaźń"- po przeprowadzeniu prywatyzacji połączonej z od-

dłużeniem, 

- Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o., 
- Polski Koks S.A. 
Z punktu widzenia obowiązujących uwarunkowań prawnych możliwe są trzy ścieżki kon-

solidacji: 
- utworzenie struktury holdingowej (przenoszenie udziałów i akcji), 
- fuzja (poprzez przejęcie lub połączenie). 
- obrót przedsiębiorstwem . 

Wybór ostatecznego modelu konsolidacji zostanie poprzedzony analizami prawnymi i eko
nomicznymi, które jednoznacznie rozstrzygną, która ze ścieżek jest najbardziej optymalna 
z punktu widzenia interesów wszystkich uczestników planowanego procesu. Wstępne analizy 
uwarunkowań formalno prawnych oraz ekonomicznych wskazują, iż najbardziej optymalny 
wariant konsolidacji polegałby na stworzeniu struktury holdingowej, w której rolę "centrum 
integracyjnego" odgrywałaby Jastrzębska Spółka Węglowa. 

3.3 . Prognoza zapotrzebowania na koks 

Opracowane, na bazie przewidywanej koniunktury na rynku stalowym prognozy krajowej 
produkcji koksu zakładają do 2005 roku stały poziom zapotrzebowania na koks w Polsce oraz 
wzrost eksportu koksu metalurgicznego. Do produkcji koksu stosuje się mieszankę węgli typu 
35 (obecnie 60% udziału węgla wsadowego) oraz 34 (40% udziału węgla wsadowego). Wzrost 
popytu na koks metalurgiczny wymagać będzie wyższego udziału węgla typu 35 (ogółem ok. 
70% w 2005 roku), którego aktualnie jedynym producentem jest JSW. Przyjmując za punkt 
wyjścia prognozy dla rynku stalowego UE i Polski, oraz zaobserwowane tendencje rynkowe 
można przedstawić szacunkową prognozę popytu na koks do roku 2005 [4]. Została ona 
przedstawiona na rysunku 3. 

Z przedstawionych danych wynika, że realne zapotrzebowanie krajowego koksownictwa 
wyniesie w najbliższych latach od 11,1- 12,5 mln t (przy wskaźniku zużycia węgla koksowego 
1,39 t na tonę koksu) . Przy zakładanym zwiększeniu popytu na koks metalurgiczny oraz 
zmniejszeniu na koks w sektorze pozahutniczym (odbiorcy przemysłowi i rynek koksu opa
łowego) znacznie wzrośnie ranga węgli koksowych produkowanych przez JSW. 
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Rys. 3. Prognoza zapotrzcbowatl na koks w Polscc do 2005 roku 

Fig. 3. Thc torccast o f demand for co kc in Poland until 2005 
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0,5 mln t/rok 

Rozpatrując dalszy horyzont czasowy prognozuje się światowe zapotrzebowanie na koks 
wielkopiecowy w 20 l O roku na poziomie 285 mln t, co stanowić będzie około 80% całkowitego 
zapotrzebowania na koks (355 mln t). Przewiduje się_, że odnotowany w ostatnich latach na 
światowym rynku deficyt koksu będzie się_ pogłębiał i w 20 l O roku wyniesie około 25 mln t Dla 
polskiego koksu jako towaru eksportowego istotne znaczenie będzie miało pogłębienie się_ 

deficytu koksu w Europie Zachodniej , która ze względu na położenie geograficzne jest naj
ważniejszym rynkiem zbytu polskich koksowni. 

Prognozy zapotrzebowania na koks są więc korzystne zarówno dla koksowni, jak i produ
centów wysokiej jakości węgla ortokoksowego. 

4. Podsumowanie i wnioski 

l . Jastrzębska Spółka Węglowa, której aktualna zdolność wydobywcza wynosi około 54 000 
t/dobę, jest w Polsce największym producentem węgla koksowego, a jedynym węgla orto
koksowego typu 35. 

2. Podstawowy produkt handlowy JSW, którym jest węgiel ortokoksowy typu 35 chara
kteryzuje się_ bardzo dobrymi własnościami koksotwórczymi. Węgiel tego typu stosowany jest 
jako podstawowy składnik mieszanki wsadowej decydującej o jakości koksu. 

3. Zasoby operatywne węgla kamiennego kopalń JSW wg stanu na 31.12.2000 r. wynoszą 
280, l mln t. Biorąc pod uwagę skomplikowaną tektonikę i zmienność zalegania złoża oraz 
znaczny udział pokładów o grubości poniżej l ,5 m prawdopodobnie jest ograniczenie zasobów 
przewidzianych do wydobycia do około 200 mln t. Spowoduje to znaczne zmniejszenie sto
sunkowo krótkich okresów żywotności kopalń. 

4. Zakończenie około 2015 roku, ze względu na wyczerpanie zasobów działalności wszy
stkich położonych w Jastrzębiu Zdroju kopalń może spowodować poważne problemy go-
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spodarcze i społeczne dla miasta, które swój rozwój i funkcjonowanie w ostatnich czterdziestu 
latach ściśle związało z górnictwem. 

5. Ograniczona wielkość zasobów kopalń JSW oraz szybkie tempo ich zmniejszenia po
winny stanowić wystarczający powód do rozpoczęcia działań w zakresie poszukiwania moż
liwości zwiększenia bazy zasobowej. Ma to szczególne znaczenie ze względu na potrzeby 
koksownictwa w odniesieniu do węgla ortokoksowego. 

Potencjalne zwiększenie bazy zasobowej może nastąpić poprzez: 
a) budowę nowych, głębszych poziomów- co wymaga dużych nakładów inwestycyjnych 

i ograniczone jest przede wszystkim trudnymi warunkami termicznymi, 
b) optymalizację eksploatacji zasobów przygranicznych, 
c) planowaną integrację niektórych kopalń, celem maksymalnego wykorzystania zasobów 

uwięzionych w filarach (np. KWK ,,Jas-Mos", KWK "Zofiówka"), 
d) wykorzystanie złóż dotychczas niezagospodarowanych, położonych na obrzeżu obszarów 

górniczych kopalń (złoża: "Pawłowice", "Bzie", "Kralówka"). 
6. Projekt utworzenia Koncernu Węglowo-Koksowego obejmującego Jastrzębską Spółkę 

Węglową S.A., Zakłady Koksownicze "Przyjaźń", Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. 
z o.o. oraz "Polski Koks" S.A. jest próbą konsolidacji przedsiębiorstw sektora górniczego 
i koksowniczego. Ewentualna integracja, wymienionych podmiotów gospodarczych, stworzy 
nowe możliwości rynkowe w zakresie produkcji i sprzedaży koksu oraz warunki do obniżenia 
kosztów działalności. 

7. Długoterminowe prognozy zapotrzebowania na koks są korzystne zarówno dla koksowni, 
jak i producentów wysokiej jakości węgla ortokoksowego. 
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The strategy of coking coal production in Jastrzębska Coal Company JSC 

Abstract 

The paper presents brief characteristics of Jastrzębska Coal Company JSC. The amount o f 
coal reserves in mines is discussed and special attention is paid to limited volume of re
coverable reserves. Possible opportunities to extend available reserves are given, including 
furtber exploitation ofthose deposits, w hi ch have not been min e d yet. The idea to establish The 
Mining and Coking Concern is put on display. The Concern would include Jastrzębska Coal 
Company JSC, "Przyjaźń" and "Zdzieszowice" Coking Plants along with "Polish Coke" JSC. 
This attempt of consolidation o f mining and coking enterprises would provide new market 
opportunities for production and sale of coke as well as conditions for reduction o f operating 
costs. 
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Aktualne problemy przedsiębiorstw sektora górnictwa podziemnego 
w Polsce na progu XXI wieku 

Słowa kluczowe 

Górnictwo podziemne - strategiczne problemy - sytuacja ekonomiczno finansowa -
perspektywy 

Streszczenie 

W pracy przedstawiono aktualną sytuację ekonomiczno-finansową i uwarunkowania fun
kcjonowania przedsiębiorstw sektora górnictwa podziemnego. Omówiono strategiczne zadania 
jakie stoją przed każdą z branż: węgla kamiennego, rud miedzi oraz rud cynku i ołowiu. 
W procesie realizacji strategii działania każdej z nich występują istotne ograniczenia mające 
wpływ na dalszy rozwój. 

l. Wstęp 

Górnictwo odgrywało i w dalszym ciągu odgrywa jeszcze znaczącą rolę w polskiej go
spodarce, ale rola ta systematycznie się zmniejsza. Fakt ten potwierdza między innymi rosnące 
coraz bardziej ujemne saldo obrotów w gospodarce surowcami mineralnymi. Deficyt w obrocie 
surowcami mineralnymi stanowi kilkanaście procent deficytu obrotów bieżących Polski (Sma
kowski 2000). Zachodzące zmiany w gospodarce polskiej i światowej, a także wpływ przemian 
gospodarczych do jakich doszło na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, wywarły znaczące 
piętno na działalności górniczej . Stając się uczestnikiem gry rynkowej przedsiębiorstwa gór
nicze nie mogą nie dostrzegać przemian do jakich dochodzi w Europie i na świecie - a są one 
olbrzymie. Można często spotkać się z poglądem, że są to zmiany rewolucyjne; wywołane 
postępem technicznym, rozwojem nauki i nowych technologii wraz z liberalizacją światowego 
handlu legły one u podstaw procesów globalizacji całej gospodarki światowej. Jedną z naj
ważniejszych zmian w gospodarce światowej w ostatnich latach spowodowanych ww. pro
cesami jest spadek znaczenia przemysłu dla rozwoju gospodarczego i wzrost znaczenia sektora 
usług (Kisiel-Łowczyc (red.) 2000). Tę tendencję widać najwyraźniej w Stanach Zjedno
czonych, gdzie sektor usług tworzy 72% dochodu wewnętrznego brutto oraz w Niemczech-
57%. Sytuacja ta oznacza relatywne kurczenie się przemysłu przetwórczego. Sektor prze
mysłowy zatrudnia także coraz mniej siły roboczej (w USA tylko 18%). Peter Drl!';ker, "guru" 
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światowego zarządzania, uznaje za prawdopodobne, że około roku 2020 kraje rozw1męte 
zatrudniać będą w przemyśle przetwórczym nie większy odsetek siły roboczej niż w rolnictwie. 
Odsetek zatrudnionych w rolnictwie amerykańskim wynosi obecnie niewiele ponad 3,5%. 

O wzroście bądź upadku określonego rodzaju działalności decyduje w znaczącej mierze 
zdolność dostosowania się do zmieniających się zewnętrznych i wewnętrznych warunków 
rozwoju. W warunkach branży górniczej dodatkowym elementem determinującym jej przy
szłość są ograniczone zasoby złóż, będące immanentną podstawą "życia" branży . Nie zawsze 
skala tych ograniczeń jest dostrzegana wcześniej, co jest często przyczyną załamania przyjętej 
długofalowej strategii działania. 

Uwarunkowania zewnętrzne to między innymi uwarunkowania "europejskie". Nie ulega 
wątpliwości, że od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia ze spadkiem znaczenia przemysłu 
górniczego w Europie (Neimitz 1995). Warto też zauważyć, iż Europa już od dłuższego czasu 
nie stanowi też centrum technicznego świata (Pluciński 2001). Te fakty mają swoje implikacje 
w polityce surowcowej, jaką realizują przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, a która 
wkrótce prawdopodobnie będzie dotyczyła i nas. 

Górnictwo podziemne w Polsce na progu XXI wieku to trzy branże w bardzo różnej kondycji 
ekonomiczno-finansowej i różnej roli, jaką odgrywają w gospodarce kraju. Oznacza to konie
czność realizacji odmiennych strategii działania- sżczególnie strategii długofalowych. Gór
nictwo węgla kamiennego po okresie katastrofalnej zapaści wychodzi powoli z kryzysu, reali
zując konsekwentnie- szczególnie w ostatnich latach- program reformy. Górnictwo rud 
cynku i ołowiu, będące do niedawna w zupełnie przyzwoitej kondycji ekonomiczno-finanso
wej z uwagi na rokroczne pogarszanie się sytuacji ekonomicznej zmuszane jest aktualnie do 
niezwykle radykalnych działań. Elementem utrudniającym podejmowanie działań proefek
tywnościowych jest niezwykle niska cena cynku na rynkach światowych oraz "mocna" 
złotówka. Dotyczy to również górnictwa rud miedzi - ta do niedawna wizytówka polskiego 
przemysłu, w ostatnim okresie czasu wyraźnie pogorszyła swoją reputację zdecydowanie 
obniżając wyniki ekonomiczne i wędrując do grupy najdroższych producentów miedzi na 
świecie. 

Będąc w tak odmiennej sytuacji ekonomiczno-finansowej i mając różne perspektywy każda 
z branż jest zmuszona stosować odmienną strategię działania. W referacie przedstawiono 
strategiczne problemy każdej z nich. 

2. Górnictwo węgla kamiennego 

Na progu XXI wieku pozycję tej branży w gospodarce polskiej charakteryzują następujące 
parametry: 

- dominująca rola w produkcji energii (ponad 50 procentowy udział w produkcji energii 
pierwotnej); 

- wydobycie na poziomie nieco ponad l 00 mln ton; 
- eksport w granicach 23 mln ton o wartości ponad 2,4 mld zł; 

- zatrudnienie poniżej 150 tysięcy osób;-
- koszt jednostkowy sprzedanego węgla - w roku 2000: 129,54 zł (136,31 :tł za 11 

miesięcy w roku 2001), 
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-średnia cena zbytu węgla kamiennego- w roku 2000: 131,91 zł (143 ,84 zł za 11 
miesięcy w roku 200 l, 

- dodatni wynik finansowy netto w roku 2001 (255,4 mln zł za 11 miesięcy roku 2001). 
Osiągnięcie tych rezultatów było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji - szczególnie 

w ostatnich latach- reformy górnictwa węgla kamiennego. 
Górnictwo węgla kamiennego osiągnęło znaczące efekty w zakresie przekształceń własnościo

wych. Realizowane od początku lat dziewięćdziesiątych przekształcenia własno~ciowe w sektorze 
górnictwa węgla kamiennego zmierzają w trzech kierunkach (Karbownik, Turek 200 l) : 

- restrukturyzacji majątku nieprodukcyjnego kopalń, 
- kreowania i powoływania w oparciu o majątek kopalń nowych podmiotów gospodarczych, 
- prywatyzacji wyznaczonych podmiotów gospodarczych. 
Uzyskanie dodatniego wyniku na sprzedaży węgla stworzyło możliwość szerszych działań 

prywatyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego. Obok przeniesienia funkcji właścicielskiej 
zasadniczym celem prywatyzacji jest pozyskanie środków finansowych. 

Karbownik A. , i Turek M. , 2001 omawiając założenia i strategię prywatyzacji górnictwa 
węgla kamiennego obok uwarunkowań procesu prywatyzacji podali, że prywatyzacją objęte 
zostaną pojedyncze kopalnie oraz całe spółki węglowe z wyłączeniem Spółki Restrukturyzacji 
Kopalń S.A., a jej realizacja obejmie następujące etapy: 

l) etap I, realizowany w latach 2001-2002, w którym: 
- nastąpi dokończenie prywatyzacji kopalń Lubelski Węgiel Bogdanka S.A i KWK Budryk 

S.A. , sprzedaż, w oparciu o oferty przedłożone przez inwestorów, następujących kopalń, 
wyodrębnionych ze spółek węglowych : Bolesław Śmiały, Ziemowit, Wesoła, ZG Pie
kary, ZG Brzeziny, Wieczorek; zakupem kopalń zainteresowane były w roku 2001 : PSE 
S.A. , Kogeneracja S.A. Wrocław i Kopex S.A. , 

- sprzedaż kopalń Jankowice i Szczygłowice Elektrowni Rybnik S.A.; 
2) etap II, realizowany po roku 2002, w którym przewiduje się : 

- prywatyzację w całości Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A, Gliwickiej Spółki Węglowej 
S.A, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. ; przewiduje się, iż zakupem akcji spółek 
węglowych będą zainteresowane zagraniczne spółki górnicze, polskie spółki energe
tyczne, zagraniczne spółki energetyczne, polscy i zagraniczni inwestorzy prywatni, 

- stworzenie nowej organizacji spółek węglowych, które nie zostały wytypowane do 
prywatyzacjijak również tych spółek, które do prywatyzacji zostały wytypowane lecz nie 
znalazły nabywców, w celu kontynuowania procesów restrukturyzacyjnych. 

W przypadku niepełnego zrealizowania II etapu prywatyzacji z przyczyn niezależnych od 
Skarbu Państwa niezbędne będzie rozważenie konieczności podjęcia dalszej restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego, w tym restrukturyzacji zadłużenia i zatrudnienia oraz likwidacji 
nadmiernych zdolności produkcyjnych, w zależności od sytuacj i rynkowej węgla kamiennego. 

W omawianym dokumencie znalazł się też sposób i tryb prywatyzacji oraz harmonogram 
działań prywatyzacyjnych, który przewidywał 3 etapy: 

- działania przygotowawcze, dotyczące obydwu etapów prywatyzacji, w tym opracowanie 
i przyjęcie przez zainteresowane strony strategii prywatyzacji. Termin zakończenia na 22 
maja 2001 r.; 

- działania w I etapie prywatyzacji, które powinny się zakończyć sprzedażą udziałów 
wytypowanych kopalń w maju 2002 roku; 

Sesja plenarna 39 



School ofUnderground Mining 2002 

- działania w II etapie prywatyzacji, którego rozpoczęcie przewiduje się na 30 czerwca 
2003 roku, a zakończenie poprzez udostępnienie do sprzedaży akcji spółek węglowych 
w dniu 31 października 2004 roku. 

Zdecydowanie szybsze działania przewidywał program prywatyzacji zaproponowany w po
staci scenariuszy przez Pricewaterhouse Coopers z najbardziej radykalnym scenariuszem pry
watyzacji "skokowej" (ograniczenie zatrudnienia do 70 tysięcy osób, wydobycie na poziomie 
80- 90 mln ton, 30-35 kopalń, koszt poniżej l 00 zł/tonę) oraz najbardziej zachowawczym 
oznaczającym dalszą restrukturyzację i odsunięcie procesu prywatyzacji. Wariant ten prze
widuje zatrudnienie na poziomie 128 tysięcy osób zatrudnionych w 39 kopalniach, wydobycie 
na poziomie l 00 mln ton przy założeniu funkcjonowania dużego sektora publicznego, który 
korzystałby z pomocy budżetu państwa . Warto zwrócić uwagę, iż autorzy projektu Pricewa
tershouse Coopers opowiadali się za szybsząprywatyzacją uważając iż takie działanie ma szansę 
zwiększyć wpływy do budżetu państwa o 8-10 mld zł, a jednocześnie przyczynić się do 
pozyskania środków na inwestycje. Ten ostatni aspekt ma ogromne znaczenie dla przyszłego 
obrazu funkcjonowania górnictwa. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, iż górnictwo jest ogro
mnie kapitałochłonne, a wyniki w postaci akumulacji na poziomie kilku złotych na tonie 
pozwalają co najwyżej istnieć , a nie rozwijać się . Tym bardziej, że istnieją zaniedbania ostatnich 
lat. W tej sytuacji utrzymanie akumulacji dodatniej w dłuższym okresie czasu może się okazać 
dla części kopalń zadaniem niezwykle trudnym. 

Procesy prywatyzacyjne w górnictwie węgla kamiennego, powinny zatem jak już wspo
mniano - z jednej strony przenieść funkcję właścicielską państwa na podmioty gospodarcze, 
przyczyniając się do poprawy zarządzania, z drugiej- doprowadzić do pozyskania dodatkowych 
środków finansowych na spłatę zobowiązań oraz na inwestycje modernizacyjne w kopalniach. 

Strategiczne cele górnictwa węgla kamiennego to : 
- kontynuacja procesu restrukturyzacji i podejmowanie zdecydowanych działań mających 

na celu dalsze obniżanie kosztów wydobycia, 
- przeprowadzenie postępowań oddłużeniowych (do 31.12.2002) i podjęcie wyzwań zwią

zanych z przewidywanym procesem prywatyzacji. 
N a koniec 2000 roku stan zobowiązań górnictwa wyniósł 22, l mld zł (był wyższy o l ,5 mld 

zł w stosunku do roku 1999), stan należności i roszczeń wyniósł 2,835 mld zł . Główni wie
rzyciele to: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Fundusze: Pracy i Gwarantowanych Świadectw 
Socjalnych, budżet Państwa, Wojewoda i Urząd Marszałkowski (opłaty ekologiczne) oraz 
niestety dostawcy i wykonawcy usług. Piszę niestety, bo te zobowiązania mają ogromne 
znaczenie dla obrazu funkcjonowania górnictwa, ale także są przyczyną niezmiernie trudnej 
sytuacji wielu przedsiębiorstw działających w otoczeniu górnictwa bądź wręcz ich upadło
ści. 

Najważniejszym i najbardziej zaawansowanym jest postępowanie oddłużeniowe wobec 
ZUS. We na początku września 2001 łączna kwota zobowiązań oddłużeniowych podlegających 
restrukturyzacji s ięgała prawie 5 mld złotych i dotyczyła pięciu spółek węglowych. Łącznie po 
podpisaniu stosownych umów i spełnieniu warunków określonych ustawą i procesem restruk
turyzacji może to jeszcze być prawie 1,8 mld zł (wobec ZUS). Wartość umów oddłużeniowych 
w odniesieniu do zobowiązań wobec Wojewody, Urzędu Marszałkowskiego , Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska to kwota 5 677 mld zł. Wielkość 
pojedynczych umów wobec tych wierzycieli około l mld zł. 
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Scenariusze prywatyzacyjne proponowane do realizacji obok wspomnianych są też inne 
poczynając od formuły, że prywatyzowane są naj lepsze kopalnie indywidualnie, bądź pry
watyzowane są całe spółki węglowe, lub też postępuje wiązanie słabszych kopalń z zakładami 
energetycznymi, a kopalnie o najlepszej kondycji pozostają samodzielnie na rynku. 

Jedna z ciekawszych koncepcji prywatyzacji, jaka dość enigmatycznie pojawia się ostatnio 
to niewątpliwie propozycja następująca: 

- powiązanie kopalń z zakładami energetycznymi, 
- utworzenie spółki Polski Koks, 
- utworzenie spółki Polski Węgiel z pozostałych kopalń . 

Nie ulega wątpliwości, że znacznie bardziej korzystne od wieloletnich kontraktów sprzedaży 
węgla kamiennego do elektrowni są bezpośrednie powiązania kapitałowe. Dla elektrowni 
podstawowe znaczenie ma zapewnienie stabilności dostaw węgla w długiej perspektywie czasu, 
dla kopalń zapewnienie stałego odbiorcy. Takie podejście w powiązaniu z działaniami konso
lidującymi w energetyce winno doprowadzić do wzrostu wartości prywatyzowanych firm 
energetycznych i będzie stwarzało możliwości konkurowania. 

Istotnym ograniczeniem dla perspektyw funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w dłuższym 
horyzoncie czasu może stać się baza zasobowa. Dostrzega to niewielu. M. Tmek (200 l) stwierdza, iż 
podstawowym kryterium decydującym o kwalifikowaniu zasobów bilansowych do przemysłowych 
stała się opłacalność wybierania poszczególnych części złoża, przy spełnieniu warunków koniecznych 
takich jak ochrona obiektów powierzchniowych oraz możliwość prowadzenia bezpiecznej eksploa
tacji. Nastąpiło odejście od eksploatacji pokładów: o nieregularnym zaleganiu, cienkich, silnie na
chylonych oraz takich gdzie kwnulują się zagrożenia naturalne. Efektem takich działań jest 
zmniejszenie się zasobów przemysłowych. Skala tego zmniejszenia bazy zasobów przemysłowych 
nie jest dokładnie znana o czym może świadczyć szereg publikacji oraz badania eksperckie. Wynika 
z nich, iż prawie 50% badanych uważa iż wielkość zasobów przemysłowych podawana w Bilansie 
Zasobów Kopalin i Wód podziemnychjest ustalona raczej nieprawidłowo . Wyniki tych badań będą 
przedmiotem odrębnej publikacji (Kicki 2002). Niemniej wielkości określone w niektórych pu
blikacjach (Kicki, Darski, Sobczyk 2000; Kicki 200 l) już uzyskały potwierdzenie w odniesieniu do 
węgla koksowego. Procesy prywatyzacyjne mogą ten proces przyśpieszyć, o czym świadczy 
przykład ZGE Sobieski-Jaworzno III, gdzie dokonano takiej weryfikacji. 

Kolejnym argumentem na rzecz weryfikacji bazy zasobów przemysłowych może stać się 
konieczność okresowej oceny Założeń polityki energetycznej Polski do czego obliguje prawo 
energetyczne. Wprawdzie wzrost zużycia energii w ostatnich latachjest niższy niż zakładano, ale 
biorąc pod uwagę fakt, iż działalność górnicza wymaga realizacji zadań inwestycyjnych w długich 
okresach czasu działanie weryfikujące bazę zasobów należy uznać za jaknajbardziej uzasadnione. 

Zasadniczy cel prywatyzacji z punktu widzenia kopalń węgla kamiennego to możliwość 
wzmocnienia kapitałowego i pozyskania środków inwestycyjnych. Jak duże znaczenie dla 
przyszłości kopalń i całego sektora mogłoby mieć pozyskanie środków inwestycyjnych mogą 
świadczyć przykłady ZGE Sobieski-Jaworzno III czy Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 

3. Górnictwo rud miedzi 

Górnictwo rud miedzi rok 2000 zamknęło bardzo dobrymi wynikami ekonomicznymi. 
KGHM Polska Miedź S.A. wypracował zysk netto w wysokości 618 mln zł. Było to możliwe 
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dzięki przede wszystkim korzystnej sytuacji na rynku miedzi w drugiej połowie roku, ale także 
dużej dyscyplinie w zakresie kosztów pozyskania miedzi. 

W roku 2000 w KGHM Polska Miedź S.A. uzyskano wydobycie ponad 27 mln Mg rudy 
i wyprodukowano ponad 486 tysięcy ton miedzi elektrolitycznej oraz 1119 ton srebra. W roku 
200 l w KGHM Polska Miedź S.A. uzyskano wydobycie prawie 29 mln ton rudy wagi suchej 
i wyprodukowano prawie 500 000 tys. ton miedzi elektrolitycznej, ponad 1160 ton srebra, około 
350 kg złota. Te wyniki kwalifikują KGHM Polska Miedź S.A. jako jednego z największych 
producentów miedzi na świecie z udziałem w rynku na poziomie około 3,6%. i drugiego pod 
względem wielkości producenta srebra. Mimo tak dobrych wyników produkcyjnych, aktualna 
sytuacja ekonomiczno-finansowajestjednak niekorzystna. W miesiącu lipcu b.r. Zarząd KGHM 
Polska Miedź S.A. podał do wiadomości, że zmienia założenia przyjęte do Planu techniczno
-ekonomicznego 2001-2005 i planuje realizację zysku netto w 2001 r. na poziomie ok. 93 mln 
zł co oznacza radykalne zmniejszenie planu o ponad 200 mln złotych. Niskie ceny miedzi (rys. l) 
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Rys. l Średnic ceny micsi((cznc miedzi na LME w latach 1989-200 l (200 l = l 00%) 

Fig. l. Monthly me ans o f capper priccs at LME in 1989- 200 l (200 l = l 00) 

spowodowały, iż osiągnięcie nawet tego rezultatu okazało się niemożliwe i prawdopodobny 
zysk zamknie się kwotą około 50 milionów złotych. Dodatkowe niezwykle niekorzystne czyn
niki, które przyczyniły się do tego rezultatu to: 

- rosnący koszt pozyskania miedzi (koszt jednostkowy wzrósł o ponad l 0% w stosunku do 
roku 2000), obecnie prawie na poziomie 1600 USD/tonę, 

- utrzymujący się wysoki kurs złotego w stosunku do dolara, 
- rosnące zadłużenie z tytułu zaangażowania olbrzymich środków w inwestycje kapita-

łowe (przede wszystkim w Telefonię Lokalną). 
Szczególnie ten ostatni element może mieć istotne znaczenie dla dalszej strategii działania. 

Znalazł on odzwierciedlenie w malejącym w drugiej połowie roku wskaźniku płynności finan
sowej szybkiej. Wpływ niekorzystnej sytuacji na rynku miedzi oraz mocnego złotego jest 
widoczny również w tabeli l. 
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Tabela l. Nicktóre wskaźniki produkcyjne i ekonomiczne KGHM Polska Miedź S.A. w latach 1996-200 l 

Tablc l. Som c production and cconomic factors o f KGHM Polska Miedź Co. in 1996- 200 l 

T 
Lp. Rodzaj wskaźnika J.m. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 * 

l. Produkcja miedzi Mg 424 708 440 645 446 837 470 494 486 002 498 451 

3 995 187,1 l 4 695 537,1 
l 

2. Wartość sprzedaży tys. zł 3 908 682,6 4 351 922,4 5 766 454,2 521 6 289,7 

3. Wartość sprzedaży tys. USD l 483 545,1 l 432 002 ,8 l 118 908,4 l 097 695 ,2 l 326 994,4 l 272 948,8 

4 
J Zatrudnienie - średnie 

· J w roku 
osób 27 108 21 900 19 933 19 006 18 661 18 510 

5
_ l Ilość Cu na jednego 

i zatrudmonego 
Mg 15 667 20 121 22 4 17 24 755 26 044 26 929 

! w ., d. ' 
6 i artosc sprze azy na 1 

· jednego zatrudnionego l USD 54 727 65 388 56 133 57 755 71 III 68 77 1 

l 
7. j Kurs USD l zł/USD 2,6930 l 3,2790 3,4933 3,9646 4,3455 4,0978 

* Prognoza z początku stycznia. 

Niekorzystna relacja kosztowo-cenowa może mieć swoje wielorakie konsekwencje o dużym 
ciężarze gatunkowym dla przyszłości KGHM, z których najważniejszą może być fakt szybszego 
sczerpywania zasobów. W dłuższym horyzoncie czasowym może to oznaczać: 

- nieopłacalność poprawy żywotności 0/ZG Lubin poprzez eksploatację złoża w obszarze 
Małomice, 

- niemożliwość równoległego zagospodarowania złoża głębokiego w obszarze Głogów 
Głęboki Przemysłowy . Szczególnie istotny jest brak zaangażowania w perspektywiczną 
realizację złoża głębokiego . Wydaje się, iż eksploatacja tej części złoża może mieć sens 
jedynie jako towarzysząca prowadzonej w obszarach obecnie działających kopalń, a jeśli 
tak to winna być znana skala inwestycji, a efektywność systematycznie weryfikowana. 

Strategiczne problemy polskiego górnictwa miedzi to strategia doraźna mająca na celu 
poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej poprzez zdecydowane działania na rzecz obniżenia 
kosztów oraz strategia długofalowa. 

Konieczność obniżenia kosztów ma swoje uzasadnienie w sytuacji na rynku światowym 
gdzie wzrastająca od końca lat osiemdziesiątych konkurencja wśród producentów miedzi skut
kowała wprowadzeniem strategii znacznej redukcji kosztów dzięki nowoczesnym technolo
giom- bezpiecznym dla środowiska i energooszczędnym (Kulczycka, Wąsik 2000) . Krzywa 
kosztów produkcji staje się coraz bardziej płaska co wskazuje na ostrą rywalizację wśród 
większości z nich. Światowi producenci podejmują często bardzo zdecydowane działania 
mające na celu poprawę sytuacji na rynku miedzi. Tak np. jeden z największych producentów 
tego metalu na świecie Anglo American Plc poinformował w połowie stycznia, że dalsze 
inwestycje w spółkę zależną Kankola Capper Mine (KCM) w Zambii są ekonomicznie nie
uzasadnione w związku z niskimi cenami miedzi i rozważa sprzedaż jej aktywów, bądź zam
knięcie spółki. Ten ruch powodujący że w perspektywie na rynku mogłoby się znaleźć mniej 
o 200-240 tysięcy ton miedzi spowodował pewną zwyżkę cen, ale należy sądzić, że pierwsza 
połowa roku będzie obfitować w jeszcze inne zbliżone decyzje. 
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Wśród przedsiębiorstw branży metali nieżelaznych dominują dwa rodzaje działań stra
tegicznych (Campbell 1990): dywersyfikacja działalności (diversification) i specjalizacja ryn
kowa (market specialization). 

Realizując strategię dywersyfikacji zarządy przedsiębiorstw prowadzą różnorodne operacje we 
wszystkich branżach przemysłu celem kompensowania specyficznych problemów przemysłu wy
dobywczego i podejmowania działań związanych z sytuacją na rynku. Dywersyfikacja jest strategią 
elastyczną, ale ryzykowną. Specjalizacja jest strategią podlegającą większym ograniczeniom, ale 
mniej ryzykowną (Campbell 1990). Amerykańskie przedsiębiorstwa metali nieżelaznych celem 
osiągnięcia dwóch podstawowych celów jakimi są redukcja ryzyka oraz zwiększenie oczekiwanej 
stopy zwrotu stosują zwykle dywersyfikację polegającą na wchodzeniu przedsiębiorstwa na nowe 
rynki i operowaniu w innych branżach przemysłu. Motywem decyzji Zarządów jest często widoczne 
zwiększenie dochodów przez przejmowanie walorów innych firm co jest też związane z redukcją 
ryzyka. Tego typu przejmowanie polega zwykle na nabywaniu akcji wybranej firmy z premią 
powyżej wartości kursowej. Ich dywersyfikacyjne wysiłki skierowane są generalnie w kiemnku 
innych rynków surowców mineralnych oraz branż, które są ich dużymi odbiorcami. W latach 
1970-1980 przedsięwzięcia w zakresie dywersyfikacji były doświadczeniem takich firm branży 
metali nieżelaznych jak Amax, Anaconda, Kennecott i Newmont Dokonania zarządów dwóch 
największych producentów metali nieżelaznych firm Anaconda i Kennecott zakończyły się klęską, 
przedsięwzięciadywersyfikacyjne firmAmaxi Newmont zakończyły się powodzeniem. 

Strategia specjalizacji koncentruje się na wzroście oczekiwanej stopy zwrotu z akcji poprzez 
redukcję kosztów. Ten sposób zarządzania był faworyzowany w przemyśle metali nieżelaznych 
w latach 1970-1990. Przedsiębiorstwa realizujące tę strategię osiągnęły generalnie lepsze wyniki 
niż firmy stosujące dywersyfikację. Przykłady amerykańskiego przemysłu miedziowego z lat 
osiemdziesiątych pokazują, że przepływ walorów miedziowych oraz produkcji do przedsiębiorstw 
realizujących strategię specjalizacji zrealizowany został kosztem spółek, które zdecydowały się na 
dywersyfikację (Campbell G.A. , 1990). Ryzyko związane ze słabym wykorzystaniem tej strategii 
zwiększyło się wraz z ostrymi załamaniami rynku miedziowego - wskutek tego zarządy sto
sujące tę strategię zmuszone zostały do poszukiwań partnerów do fuzji. Fala fuzji i przejęć jest 
cechą charakterystyczną dla lat dziewięćdziesiątych (Ericsson 2001). Większa część inwestycji 
w operację zakupów i połączeń w sektorze gómiczym dotyczyła trzech wiodących regionów 
gómiczych: Ameryki Północnej (Kanada, USA), Afryki Południowej i Australii. Te cztery kraje 
razem uzyskały prawie 70% środków finansowych z operacji zakupów i połączeń . Wiodącą 

pozycję osiągnęły USA (przejęcie CyprusAmax przez Phelps Dodge, Reynoldsa przez Alcoa). 
Tak więc biorąc pod uwagę powyższe strategia KGHM Polska Miedż S.A. jako strategia 

bieżąca to zdecydowane działania na rzecz obniżenia kosztów, szczególnie w takich obszarachjak 
obniżenie kosztów robocizny, energii, mechanizacji procesu wydobycia, natomiast w strategii 
długofalowej być może należałoby się zdecydować na realizację strategii mieszanej dywer
syfikacji i specjalizacji. Strategia specjalizacji to także poszukiwanie możliwości zapewnienia 
w dalszej perspektywie koncentratów dla hut spoza kopalń LGOM, najlepiej z własnych złóż . 

3. Górnictwo rud cynku i ołowiu 

Branża z pięknąkartą w dziejach Polski powoli przechodzi do historii. Dalsząjej działalność 
takjak każdą działalność górniczą, determinują zasoby rudy. A te wg stanu na dzień 31.12.2001 r. 

44 Plenary session 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

są niewielkie albo wręcz małe (tab. 2). W odniesieniu do dwu przedsiębiorstwjakie tworzą obraz 
tej branży : ZG Trzebionka przewiduje likwidację w latach 2006-2008, nieco dłużej, bo do 
2010-2012 ma szanse funkcjonować kopalnia Pomorzany. Wzrost wystarczalności zasobów 
w tej ostatniej kopalni to wzrost zasobów rejonu Olkusz - podpoziom, które jest aktualnie 
przedmiotem eksploatacji z wyrobisk kopalni Pomorzany. W grudniu wydobyto ostatnią tonę 
rudy z kopalni Olkusz, co oznacza funkcjonowanie w Polsce dwóch kopalń rud cynku i ołowiu . 

Przyjęte tempo likwidacji kopalń tej branży uzależnione jest od ich sytuacji ekonomiczno-finan
sowej, a ta od relacji koszty produkcji - cena sprzedaży. 

Tabela 2. Baza zasobowa rud cynku i ołowiu wg stanu na dzicil 1.01.200 l r. 

Tablc 2. Volumc ofzinc and lcad rcserves at 1.01.2001 

l l 
i Wielkość zasobów 

l Ilość Zn Ilość Pb ! 
Lp. i Kopalnia przemysłowych 

[tys. ton] [tys. ton] l [mln ton] 

1 
J ZG Trzebionka S.A. 

l l i Złoże Balin - Trzebionka 15,948 555 209 
l i 

l 
l i ZGH Bolesław 

l ,l 2 Złoże Pomorzany 16,234 798 362 l l 
l l 

ZG Trzebionka jest spółką akcyjną. Większościowy pakiet akcji posiadają fundusze in
westycyjne. Dalszą krótką działalność (do roku 2006-2008) determinuje przede wszystkim 
ograniczona wielkość bazy zasobowej o kilkuletniej wystarczalności. Rok 2001 zakończą 

prawdopodobnie stratą. 

ZGH Bolesław są przedsiębiorstwem państwowym. Sytuację branży górnictwa cynku i ołowiu 
obok kosztów produkcji określają obecnie dwa czynniki związane z sytuacją na rynku światowym: 

- jedne z najniższych od wielu lat ceny cynku (rys. 2), 
- wysokie zapasy przemysłowe. 
W warunkach polskich dodatkowymi elementami pogłębiającymi stan zapaści finansowej są: 
- utrzymywanie się silnego złotego co jest dla eksporterów zjawiskiem niekorzystnym, 
- wzrost cen energii elektrycznej. 
Prognozy średniej ceny cynku w 2001 r. wahały się w granicach 1050-1250 USD/tonę, a dla 

ołowiu 450-550 USD/tonę. W trakcie roku kolejne gmpy analityków (np. HSBC obniżyło w czer
wcu szacowaną średnioroczną cenę cynku z 1036 USD/tonę na 970 USD/tonę, dla Pb z 530 
USD/tonę na 400 USD/tonę, następnie we wrześniu dla cynku na 906 USD/tonę, faktycznie 
średnioroczna cena cynku wyniosła 889 USD/tonę) dokonywały korekty cen podkreślając, iż spadek 
będzie następował aż do ogłoszenia zasadniczych cięć produkcyjnych w hutnictwie, w którym 
większość metalu produkowanajest ze stratą. Znacząca poprawa cenjest możliwa w drugiej połowie 
2002 roku, przy czym przyszłoroczna średnia cena cynku, zdaniem analityków wyniesie około 950 
USD/tonę. Niezwykle trudną sytuację na rynku cynku nieco łagodzi stosunkowo stabilna sytuacja na 
rynku ołowiu. Średnia cena ołowiu w roku 200 l wyniosła 489 USD/tonę, wobec prognozy np. 
Reutersa zakładającej poziom 458 USD/tonę, na rok 2002- 507 USD/tonę. 
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Rys.2. Średnic micsi~cznc ceny cynku i ołowiu na LME w latach 1989-2001 (2001 ~ 100%) 

Fig. 2: Monthly mcans o f zinc and lcad priccs at LME in 1989-200 l (200 l ~ l 00) 

Duża skala eksportu powoduje, że wynik finansowy każdego z przedsiębiorstw tej branży 
jest niezwykle czuły tak na zmianę cen jak i relację dolar - złotówka. I tak np . w warunkach ZG 
Trzebionka: 

- wzrost średniorocznej ceny cynku o l O USD powoduje wzrostu sprzedaży o l ,5 mln zł tj . 
około 1%; 

- wzrost kursu dolara o O, l O zł powoduje w skali roku wzrost sprzedaży o prawie 2%. 
Tak więc silny kurs złotego na poziomie 4 zł za dolara wywierał w roku ubiegłym silnąpresję 

na wyniki ekonomiczne eksporterów jakimi są przedsiębiorstwa związane z produkcją metali . 
Przyczyn długotrwałego umacniania się złotego upatruje się przede wszystkim: 
- w malejącej inflacji, która przekłada się na wzrost konkurencyjności polskich produktów 

za granicą, a tym samym i na zwiększony popyt na polską walutę, 

- informacjach z rynków finansowych, które obok informacji o malejącej inflacji mówią 
o poprawie salda rachunku obrotów bieżących i zwiększeniu szans na koleją obniżkę stóp 
procentowych. 

Styczeń to okres w którym zaczęło powoli postępować osłabienie złotówki , korzystne dla 
eksporterów jednak coraz bardziej niebezpieczne dla stosunkowo dużego grona szczególnie 
małych przedsiębiorstw, które zaciągnęły kredyty w obcych walutach. Wielu analityków fi
nansowych zaczęło się zastanawiać, jaki zatem kurs złotego satysfakcjonowałby obie strony. 
Abstrahując od rozwoju sytuacji, na którą ma wpływ jeszcze wiele innych czynników skłaniają 
się oni do deprecjacji złotego rzędu 8-11%, a co skutkowałoby kursem około 4,30 za dolara 
i 3,85 za euro. Prognozy np. Instytutu Badań nad Gospodarką nie są jednak tak korzystne 
i skłaniają się do średniego kursu dolara w roku 2002 na poziomie 4,20 zł/ USD. Mimo wszystko 
jeżeli w tym kierunku postępowałby rozwój sytuacji to oznaczałoby to pewnąpoprawę sytuacji 
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw górnictwa podziemnego metali nieżelaznych. 

Wzrost cen energii elektrycznej sięga kilkunastu procent powyżej inflacji , przy wysokim 
udziale kosztów energii w kosztach pozyskiwania metali oznacza to istotne pogorszenie wyni
ków ekonomicznych. Koszty energii elektrycznej w ZGH Bolesław sięgaj ą 25%. Rozkład 
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kosztów w procesie produkcyjnym pomiędzy część hutniczą i górniczą kształtuje się jak 60:40. 
W części górniczej znaczące są koszty odwadniania, których wielkość w ostatnich latach rośnie. 

Doraźna strategia górnictwa rud cynku i ołowiu to strategia przetrwania . W dłuższym 
horyzoncie czasu to strategia mająca na celu przygotowanie przedsiębiorstw tej branży do 
działania po zakończeniu eksploatacji istniejących zasobów złóż. Tym celem jest stworzenie 
organizacji holdingowych z dominująca pozycją ZG Trzebionka S.A. i ZGH Bolesław. Takie 
działanie jest głęboko uzasadnione bo zapewnia ciągłość funkcjonowanie przedsiębiorstw 
i stworzenie nowych miejsc pracy, dla pracowników, którzy byli zwalniani w związku z restruk
turyzacją, a następnie likwidacją kopalń. 

Istotnym zagrożeniem dla takiego scenariusza działań w przypadku ZG Trzebionka S.A. 
może być trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa HMN Szopienice, głównego odbiorcy pro
duktów kopalni. 

W przypadku ZGH Bolesław oznacza to konieczność zapewnienia zagranicznych kon
centratów dla utrzymania produkcji cynku metalicznego, ale także poszukiwania inwestora 
strategicznego dla huty. 

4. Wnioski końcowe i podsumowanie 

Przeprowadzona ocena sytuacji sektora górnictwa podziemnego wskazuje iż będzie on 
zmuszony pokonywać piętrzące się przed nim trudności wynikające tak z uwarunkowań zew
nętrznychjak i własnych słabości . Te uwarunkowania zewnętrzne to ceny surowców oraz ciągle 
mocna złotówka. 

Uwarunkowania zewnętrzne w postaci cen surowców będą mieć tradycyjnie kluczowe 
znaczenie dla całego sektora. Nieco inaczej należy oceniać problem mocnego złotego. Zdaniem 
wielu analityków jest wiele oznak, które mogą świadczyć iż wysoki kurs w stosunku do dolara 
jest niemożliwy do utrzymania czego pierwszym sygnałem była druga połowa stycznia, a to 
oznacza poprawę sytuacji ekonomicznej przede wszystkim branż metali . Wspólnym elementem 
strategii sektora jest dalsza zdecydowana redukcja kosztów wydobycia. 

Strategiczne cele górnictwa węgla kamiennego to : 
- kontynuacja procesu restrukturyzacji i podejmowanie działań mających na celu dalsze 

obniżanie kosztów wydobycia węgla; 
- przeprowadzenie postępowań oddłużeniowych (do 31.12.2002 r.) i podjęcie wyzwań 

związanych z przewidywanym procesem prywatyzacji, który z punktu widzenia kopalń 
powinien być postrzegany jako możliwość pozyskania środków kapitałowych na niez
będne inwestycje modernizacyjne. 

Tak więc biorąc pod uwagę powyższe strategia KGHM Polska Miedż S.A., jako strategia 
bieżąca, to zdecydowane działania na rzecz obniżki kosztów, szczególnie w takich obszarachjak 
obniżenie kosztów robocizny, energii, mechanizacji procesu wydobycia, natomiast w strategii 
długofalowej być może należałoby się zdecydować na realizację strategii mieszanej dywer
syfikacji i specjalizacji. Strategia specjalizacji to także poszukiwanie możliwości zapewnienia 
w dalekiej perspektywie koncentratów dla hut spoza kopalń LGOM, najlepiej z własnych złóż. 

Doraźna strategia górnictwa rud cynku i ołowiu to strategia przetrwania. W dłuższym 
horyzoncie czasu to strategia mająca na celu przygotowanie przedsiębiorstw tej branży do 
działania po zakończeniu eksploatacji istniejących zasobów złóż . Tym celem jest stworzenie 
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organizacji holdingowych z dominująca pozycją ZG Trzebionka S.A. i ZGH Bolesław. Takie 
działanie jest głęboko uzasadnione bo zapewnia: 

ciągłość funkcjonowanie przedsiębiorstw, 
stworzenie nowych miejsc pracy, dla pracowników, którzy byli zwalniani w związku 
z restrukturyzacją, a następnie likwidacją kopalń. 

Praca wykonana w ramach badań statutowych AGH- nr 11.11.100.223. 
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Current problems of underground mining sector companies in Poland at 
the beginning of 21st century 

Abstract 

The paper presents current economic and financial situation as well as operating conditions 
o f underground mining sector companies. It discusses strategie targets o f hard coal, capper and 
zinc-and-lead activity. The authar stres s es that realization processof e ach strategy is constrained 
by significant factors, which affect their further development. 
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Reforma górnictwa węgla kamiennego w aspekcie regionalnym 

Słowa kluczowe 

Restrukturyzacja górnictwa - rynek pracy- gminy górnicze- programy unijne 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące aspektu regionalnego reformy górnictwa 
węgla kamiennego w Polsce. Szczegółową uwagę zwrócono na wpływ działań restruktu
ryzacyjnych na rynek pracy w gminach górniczych, a także na instrumenty stymulujące rozwój 
społeczno-gospodarczy w tych gminach. Dotyczy to zarówno instmmentów kierowanych bez
pośrednio do gmin jak i do przedsiębiorców i byłych pracowników kopalń. Przestawiono także 
środki unijne, jakie kierowane są do gmin górniczych, w ramach programu Inicjatywa II, na 
realizację projektów umożliwiających tworzenie trwałych nowych miejsc pracy oraz na tworzenie 
lub unowocześnienie infrastmktury wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. 

l. Wstęp 

Prowadzona od 1989 r. polityka społeczno-gospodarcza Polski zmierza do zbudowania 
efektywnej i konkurencyjnej gospodarki rynkowej. W tym celu rząd wdrożył kilka reform 
o charakterze systemowym oraz realizuje sektorowe programy restrukturyzacyjne. 

Na szczególną uwagę zasługuje polityka rozwoju regionalnego, która jest jedną z dziedzin 
interwencji publicznej zyskującej w Polsce na znaczeniu. Wynika to przede wszystkim z po
stępującego procesu decentralizacji państwa, skoncentrowania problemów restrukturyzacji i rozwoju 
na określonym terenie oraz dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie krajów Unii Europejskiej. 

Polityka rozwoju regionalnego powinna przyczyniać się do realizowania celów struktu
ralnych, określonych w dokumentach i programach rządowych. Jednym z takich programów jest 
rządowy program pn.: "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002" 
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu30 czerwca 1998r. wraz z korektą, będącą dostosowaniem 
programu rządowego do zmieniających się warunków rynkowych, zapewniający osiągnięcie 
przez sektor górnictwa założonych wyników finansowych w końcowej faziejego realizacji. 

Program reformy górnictwa węgla kamiennego, zakłada między innymi współuczestnictwo 
w tym procesie instytucji regionalnych i gmin górniczych. Przedsiębiorstwa górnicze, mają 
bowiem obowiązek ścisłego współdziałania z gminami górniczymi w celu zagospodarowania 
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majątku nieprodukcyjnego i tworzenia alternatywnych miejsc pracy. To partnerstwo stwarza 
szansę rozwoju lokalnego gmin górniczych jak również całego regionu. 

Przedsiębiorstwa górnicze, mogą w myśl zapisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o do
stosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki ryn
kowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, w zakresie zagos
podarowania majątku nieprodukcyjnego kopalń, a także zbędnego majątku produkcyjnego, 
zawiązywać z gminami górniczymi i innymi przedsiębiorstwami podmioty gospodarcze w celu 
aktywizacji gospodarczej gminy, a także mogą zrzec się na rzecz gminy górniczej własności lub 
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Refanna górnictwa węgla kamiennego wprowadziła szereg systemowych rozwiązań współ
uczestnictwa gmin górniczych w procesie restrukturyzacji sektora. Dotyczy to instrumentów 
i uprawnień kierowanych do pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie 
gminy jak i bezpośrednio do samych gmin górniczych. 

Z uprawnień kierowanych do pracodawców wymienić należy przede wszystkim zwrot 
składek za ubezpieczenie społeczne przysługujące pracodawcy, który zatrudni byłego praco
wnika przedsiębiorstwa górniczego, przez okres co najmniej 24 miesiące oraz kredyty i pożyczki 
na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Natomiast z uprawnień kierowanych do gmin górniczych odnotować należy kredyt na 
finansowanie inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc pracy, subwencje rekom
pensującą dla gmin, jeżeli gminy te utraciły dochody budżetu gminy w roku poprzedzającym 
przyznanie subwencji z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości co najmniej 10% wyko
nanych w tym roku dochodów własnych oraz zwiększony o 5% w stosunku do innych gmin 
udz~ał w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2. Lokalizacja kopalń na terenach gmin górniczych 

Dla wsparcia obszarów, które mogą być narażone na skutki reformy sektora górnictwa węgla 
kamiennego, w programie reformy a następnie w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o dosto
sowaniu górnictwa węgla kamiennego .. . wprowadzono pojęcie "gminy górniczej". 

Zgodnie z definicją ustawową przez gminę górniczą rozumie się gminę na terenie której: 
a) prowadzona jest działalność objęta koncesją na wydobywanie węgla kamiennego i na 

rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane uiszczać opłatę eksploatacyjną, 
b) zlokalizowany jest zakład górniczy lub jego część. 
Na dziet130.06.2001r. status gminy górniczej w myśl powyższej definicji posiadało łącznie 

68 gmin zlokalizowanych na terenie czterech województw: 
- śląskiego 55 gmin górniczych, 
- małopolskiego 5 gmin górniczych, 
- dolnośląskiego 5 gminy górnicze, 
- lubelskiego 3 gminy górnicze. 
Na koniec czerwca 2001 r. na terenie województwa śląskiego znajdowało się ogółem 146 

gmin, zlokalizowanych na terenie 17 powiatów oraz 19 miast na prawach powiatu. W woje
wództwie śląskim status "gminy górniczej" posiadało 38 gmin oraz 17 miast na prawach 
powiatu. Poza obszarem województwa śląskiego znajduje się 13 gmin górniczych, w tym: 
5 gmin w woj. małopolskim, 5 w woj . dolnośląskim oraz 3 w woj. lubelskim. 
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Spośród 41 czynnych kopalń, 38 zlokalizowanychjest na obszarze województwa śląskiego. 
Kopalnie "Janina", oraz "Brzeszcze" wchodzące w skład Nadwiślańskiej Spółki Węglowej SA, 
znajdują się na obszarze województwa małopolskiego, natomiast Lubelski Węgiel "Bogdanka" 
SA na terenie województwa lubelskiego. 

Także w przypadku kopalń całkowicie likwidowanych zdecydowana większość zlokali
zowana jest na obszarze województwa śląskiego. Spośród 21 kopalń całkowicie likwidowanych 
18 znajduje się na Śląsku i Zagłębiu, natomiast pozostałe zlokalizowane są na terenie wo
jewództw: dolnośląskiego- 2 oraz małopolskiego - l . 

Szczegółową lokalizację kopalń na obszarze poszczególnych województw przedstawia ta
belach l i 2. 

Tabela l. Lokalizacja kopah1 

Table l. Location ofmines undcr closure\ process 

' 
Lp. Spółka Kopalnia Województwo 

Kopalnic likwidowane całkowicie 

l. KWK "Jan Kanty" 
1---

2. Zakład "Czeladź- Sosnowiec'' 
1---

3. KWK "Morcinck" ' 
1--

4. KWK"l Maja" 
1-- śląskie 

5. 
Spółka Restrukturyzacji KWK Moszczcnica" 

1---
6. Kopah1 SA KWK "D<;,bietisko" 

1--- (SRK SA) 7. KWK "Gliwice" 
1---

8. KWK "Katowice" l -

li 9. Wałbrzyskie KWK 
- dolnoś ląskie 

10. KWK "Nowa Ruda" 
-

li. KWK "Sicrsza" małopolskie 

12. KWK "Andaluzja - Julian" 
-

13 . KWK "Bobrek- Micchowicc" 
-

14. Bytomska Spółka KWK "Powstai1ców Śląskich -Bytom l" 
- Rcstrukturyzacj i Kopalll 

15. KWK "Pstrowski -Jadwiga" 
- Sp. z o.o. 

16. (BSRK Sp. z o.o.) KWK "Centrum- Szombierki - Rozbark" l 
11--- ś l ąskie 

17. KWK "Jowisz" c-
18 KWK "Grodzice- Paryż" 

19. KWK "Siemianowice- Rozalia" Sp. z 0.0. 
1--- Kopalnic likwidowane bc;dącc 

20. KWK "Wojkowicc" Sp. z o.o. w likwidacji 
1--- poza SRK SA i BSR Sp. z o.o. 

21. KWK "Niwka- Modrzcjów" Sp. z o.o. w upadłości 

Kopalnic likwidowane czc;ściowo 

22. Rybnicka Spółka Wc;glowa SA KWK "Rym er"- ruch Chwałowiec ś ląsk ie 

* Podmioty wykazane w wierszach od l do 20 tworzą Gmp<( Kapitałową Spółka Restrukturyzacji Kopaló . 
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Tabela 2. Lokalizacja kopalń czynnych 

Tablc 2. Location of active mines 

Lp. Spółka W((glowa Kopalnia Województwo 

l 2 3 4 

l. Zakład Górniczy (ZG) "Brzeziny" Sp. z o.o. 
-

2. ZG "Bytom II" Sp. z o.o. 
-

3. Bytomska Grupa Kapitałowa ZG "Bytom Ill" Sp. z o.o. 
-

4. ZG "Centrum'' Sp. z o.o. 
-

5. ZG "Piekary" Sp. z o.o. 

6. KWK "Biclszowice'' 
t---

7. KWK "Halcmba" 
t--- Rudzka Spółka Węglowa SA 

8. KWK"Pokój" 
t---

9. KWK "Polska- Wirek" 

10. KWK "Bolesław Śmiały" 
t---

11. KWK "Knurów" 
t---

12. Gliwicka Spółka W((glowa SA KWK "Makoszowy" 
-

13. KWK "Sośnica" 
-

14. KWK "Szczygłowcc" 

15. KWK "Katowice- Klcofas" l -

16. KWK"Wujck" l 
t--- śląskie 

17. KWK "Wieczorek" 
t---

18. KWK "Murcki" 
t---

19. KWK"Śląsk" 
t---

20. Katowicka Grupa Kapitałowa KWK "Wesoła" 
t---

21. KWK "Mysłowice" 
-

22. KWK "Staszic" 
-

23 . KWK "Kazimierz- Juliusz" Sp. z 0 .0 . 

24. KWK "Brzeszcze" 
- małopolskie 

25. KWK "Janina" 
t---

Nadwiślańska Spółka W((glowa 
26. KWK"Piast" 

t--- SA 

27. KWK "Silcsia" ś ląs kie 
t---

28. KWK "Ziemowit" 
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Tabela 2 cd. 

Tablc 2 eon t. 

I 2 3 4 

29 . KWK "Rydułtowy' ' 
i---

30. KWK "Anna" 
i---

31. 
i---

Rynicka Spółka W«glowa SA KWK "Marcel" 

32. KWK "Chwałowice" 
i---

33. KWK "Jankowice" 

34. KWK "Krupiński" 
1--- śląskie 

35. KWK "Jas -Mas" 
1---

36. Jastrz«bska Spółka W«glowa SA KWK "Borynia" 
1---

37. KWK "Pniówek" 
1---

38. KWK "Zofiówka" 

39. KWK "Bndryk" SA 
1---

40. Kopalnie samodzielne ZGE "Sobieski -Jaworzno III" Sp. z o. o. 
11---

41. Lubelski Węgie l "Bogdanka" SA lubelskie 

3. Gminne i regionalne programy rozwoju 

Ze względu na wysoki stopień koncentracji przemysłu węglowego na stosunkowo nie
wielkim obszarze województwa śląskiego zarówno działania restrukturyzacyjne, jak i ich skutki 
uzyskują wymiar regionalny, stając się integralnym elementem polityki strukturalnej regionu. 

Uznając regionalny wymiar problemu, w rządowym programie reformy górnictwa węgla 
kamiennego założono finansowe wsparcie procesu tworzenia nowych miejsc pracy gminach 
górniczych w latach 1998-2002 w wysokości 200 mln zł. 

W proces planowania rozwoju wpisane zostały również, wynikające z rządowego programu 
reformy górnictwa węgla kamiennego, opracowywane fakultatywnie programy aktywizacji 
gospodarczej gmin górniczych. 

Programy te są jednym z podstawowych dokumentów, określających kierunki rekonwersji 
przemysłu na ich obszarze. 

W województwie śląskim programy te zostały opracowane i przyjęte przez następujące 
gminy górnicze: Bieruń, Bytom, Gliwice, Jastrzębie Zdrój , Łaziska Górne, Mikołów, Ornonto
wice, Orzesze, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Rybnik, Wyry, Zabrze, Żory oraz gminę 
Nowa Ruda z terenu województwa dolnośląskiego . 

Dla uzyskania kompleksowości działań o charakterze regionalnym Korekta programu rządo
wego reformy górnictwa węgla kamiennego nałożyła także na właściwych wojewodów obo
wiązek opracowania koncepcji tworzenia nowych miejsc pracy w gminach górniczych. Wraz 
z opinią Komitetu Sterującego , koncepcje te powinny być przedkładane do końca I kwartału 
każdego roku w okresie do 2002 r. Ministrowi Gospodarki . 
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Od 1999 r., w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i utworzeniem samo
rządu województwa, kompetencje i obowiązki w tym zakresie przejęły samorządy woje
wódzkie, 

Ze względu na jednoroczną perspektywę czasową instrument ten ma charakter zintegro
wanych programów operacyjnych, który jest ściśle powiązany ze strategiami rozwoju woje
wództw oraz strategiami rozwoju gmin górniczych lub programami ich aktywizacji gospo
darczej , Pozwoliło to umiejscowić problematykę gmin górniczych zarówno w planach strate
gicznych województw, jak również w przyjmowanych priorytetach rozwojowych, 

Ponadto, urzędy marszałkowskie opracowują strategie rozwoju oraz wojewódzkie programy 
operacyjne rozwoju regionalnego, w których określane są cele oraz priorytetowe kierunki 
działań, Na ich podstawie opracowywane i wdrażane są programy realizacyjne, 

Strategie rozwoju opracowywane są również na poziomie powiatów i gmin, dzięki czemu 
proces strategicznego planowania rozwoju jest procesem zintegrowanym, 

4. Zobowiązania przedsiębiorstw górniczych wobec gmin górniczych 

Zasadniczym segmentem programu reformy górnictwa jest restrukturyzacja zadhtżenia 
przedsiębiorstw górniczych polegająca na umorzeniu i odroczeniu zaległych płatności , Pod
kreślić należy , że zobowiązania wobec gmin górniczych nie ulegają umorzeniu, jedynie terminy 
ich spłaty ulegają przesunięciu, 

Stan zobowiązań na dziet't 30.09.200lr wobec gmin górniczych wyniósł 807 007,4 tys. zł, 
w tym z tytułu: 

- opłaty eksploatacyjnej 476 423,3 tys. zł, 
- podatku od nieruchomości 278 618,5 tys. zł, 
- innych opłat lokalnych 51 965,6 tys. zł. 
Największą część tych zobowiązań stanowią zobowiązania powstałe do końca 2000 r. oraz 

odsetki naliczone w wyniku nieterminowego regulowania zobowiązań. 
Poprawę w zakresie płatności zobowiązań bieżących wobec gmin odnotowano w 200 l r. 
W okresie 9 miesięcy 200 l r. naliczona kwota zobowiązań wobec gmin górniczych z tytułu 

opłaty eksploatacyjnej wyniosła 95 345, l tys. złotych, natomiast wpłaty wyniosły 53 887,7 tys. 
zł; co stanowiło 55,8%. Naliczona kwota podatku od nieruchomości i pozostałych opłat lokal
nych wyniosła łącznie 140 053,8 tys. zł, a wpłaty z tego tytuły wyniosły 167 047,4 tys . zł, co 
stanowiło 119,3%. 

Tak więc realizacja bieżących płatności wobec gmin górniczych w ostatnim okresie świad
czy o systematycznej poprawie sytuacji w tym zakresie. 

5. Wpływ restrukturyzacji zatrudnienia na rynek pracy 

Podstawowe zagrożenia dla rynku pracy występujące w gminach górniczych wynikają 
z niskiego poziomu przedsiębiorczości społeczności lokalnych oraz z utraconych miejsc 
pracy. 

Oceniając sytuację w gminach górniczych w zakresie rynku pracy należy uznać, że naj
większym problemem jest bezpowrotna utrata miejsc pracy w kopalniach oraz fakt, że jak 
dotychczas nie udało się tych miejsc odtworzyć w innych sektorach gospodarki. 

54 Plenary session 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

W okresie od 01.01.1998 r. do 30.09.2001r. z górnictwa węgla kamiennego odeszło łącznie 
96 370 osób, przy czym 65 396 osób skorzystało z instrumentów osłonowych i aktywizujących 
Górniczego Pakietu Socjalnego. 

Wg stanu na dzień 31.12.2000 r. spośród 259 790 osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy woj. śląskiego, około 3,3%, tj. 8680 osób stanowili poprzednio 
pracujący w sekcji "Górnictwo i kopalnictwo". 

Na dzień 30 czerwca 2001 roku, wśród 290 240 osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w powiatowych urzędach pracy woj. śląskiego, poprzednio pracujący w sekcji "Górnictwo 
i kopalnictwo" stanowili około 2,9%, tj. 8292 osoby. 

Powyższe dane wskazują, że w porównaniu do końca ubiegłego roku, nie tylko powstrzy
many został wzrost ilości bezrobotnych wśród byłych pracowników górnictwa węgla ka
miennego, ale także po raz pierwszy od rozpoczęcia realizacji rządowego programu reformy 
górnictwa węgla kamiennego liczba byłych pracowników sekcji "Górnictwo i kopalnictwo" 
zarejestrowanychjako osoby bezrobotne nieznaczne obniżyła się. 

Jeśli ta tendencja zostanie utrzymana w dłuższej perspektywie czasowej, będzie to oznaczało 
wzrost efektywności instrumentów Górniczego Pakietu Socjalnego w zakresie jego pozytyw
nego oddziaływania na rynek pracy. 

Kształtowanie się liczby bezrobotnych poprzednio pracujących w sekcji "Górnictwo i ko
palnictwo" w latach 1999-200 l przedstawia rysunek l . 
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Rys. l. Liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w sekcji "Górnictwo i kopalnictwo" 

Fig. l. Number ofthc uncmploycd, prcviously working in thc scction of"Coal Mining" 

By móc szczegółowo określić możliwości rynku pracy oraz powodzenie rynku pracy byłych 
pracowników górnictwa węgla kamiennego rozpoczęto realizację dwóch projektów badaw
czych, finansowanych przez rząd Japonii, a administrowanych przez Bank Światowy . 

Pierwszy, to projekt pod nazwą "Przeprowadzenie badania ankietowego losów zawodowych 
górników, którzy skorzystali z oferty Górniczego Pakietu Socjalnego", wykonywany jest przez 
Główny Instytut Górnictwa. Na jego realizację przeznaczono kwotę 180 000 dolarów. Projekt 
ma charakter panelowy i zakłada przeprowadzanie badań losów zawodowych byłych pracow
ników przedsiębiorstw górniczych w cyklu półrocznym. 
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Drugi projekt, realizowany jest przez konsorcjum śląskich instyhtcji regionalnych, którego 
liderem jest Rudzka Agencja Rozwoju "Inwestor" w Rudzie Śląskiej. Dotyczy on badań rynku 
pracy na Śląsku. Na realizację przedsięwzięcia, przeznaczono kwotę 189 000 dolarów. Projekt ma 
także charakter panelowy i zakłada przeprowadzanie badań rynku pracy w cyklu półrocznym . 

Oba te projekty, ze względu na swój charakter, są niezwykle ważne dla zintensyfikowania 
działań wobec byłych pracowników górnictwa węgla kamiennego na rynku pracy. Ich obecna 
sytuacja na rynku pracy będzie wynikiem z jednej strony potencjału jaki posiadają lub jaki 
nabędą w drodze korzystania ze stwarzanych im możliwości , z drugiej zaś potencjału regio
nalnego i lokalnych rynków pracy województwa śląskiego. 

6. Uprawnienia kierowane do gmin górniczych w ramach aspektu regionalnego reformy 
i ich realizacja 

6.1. Dodatkowe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 
oraz subwencja rekompensująca 

Ustawa z dnia 26listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego ... określiła 
uprawnienie gmin górniczych do zwiększonego udziału ve wpływach z podatku dochodowego 
od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zasady przyznawania oraz wysokość tego 
udziału określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego . 

Zgodnie z artykułem 7a znowelizowanej ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1998-200 l udział gmin górniczych we wpływach 
z p3 datku dochodowego od osób fizycznych wynosi 32,6% i jest wyższy o 5% od udziału 
pozostałych gmin. 

Zapis w tym zakresie jest obowiązujący od 01.01.20001 r. i dotyczy wszystkich gmin 
górniczych. 

Przewiduje się, że w 2001 r. wpływy do budżetów gmin górniczych z tytułu zwiększenia 
udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą 219,3 mln złotych. 

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. uprawniła także gminy górnicze do części rekom
pensującej subwencji ogólnej. 

Część subwencji, przyznawana jest gminie górniczej, jeżeli utracone dochody budżetu 
gminy w roku poprzedzającym przyznanie subwencji z tytułu opłaty eksploatacyjnej wynoszą co 
najmniej l 0% wykonanych w tym samym roku dochodów własnych. 

Ustawa określiła, że prawo do wymienionego subwencji posiadają gminy górnicze w latach 
2001-2002. 

Kwotę przeznaczona na część rekompensującą dla gmin górniczych dla każdego roku 
określa ustawa budżetowa - na rok 200 l kwota ta wynosi 29,0 mln zł. 

Wymieniona kwoty przeznaczona na subwencję zostaje podzielona z przeznaczeniem dla 
poszczególnych gmin. Podział kwoty jest proporcjonalny do utraconych dochodów z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej danej gminy w łącznej kwocie utraconych dochodów wszystkich gmin 
górniczych. 

Zgodnie z delegacją ustawową Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Gospodarki 
w dniu 8 sierpnia 2001r. wydał rozporządzenie w sprawie trybu i szczegółowych zasad przyzna
wania gminom górniczym części rekompensującej subwencji ogólnej. 
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Wymienione rozporządzenie określa, że utracone dochody gmin górniczych oblicza się na 
podstawie wniosków gmin złożonych do Ministra Finansów. 

W 2001 r. stosowne wnioski gminy górnicze składały w terminie do dnia 10 września 
wykazując roczne skutki nieregulowania przez przedsiębiorstwa górnicze należności z tytułu 
opłaty eksploatacyjnej według stanu na dzień 31 grudnia 2000r. 

W 2002 r. ostateczny termin składania wniosków wyznaczono na dzień 31 maja a roczne 
skutki nieregulowania należności gminy określą według stanu na dzień 31 grudnia 200 l r. 

Kwoty części rekompensującej subwencji Minister Finansów winien przekazać gminom 
górniczym w terminie do dnia 25 listopada roku budżetowego. 

6.2. Realizacja infrastrukturalnych zadań inwestycyjnych 
wynikających z programów aktywizacji gospodarczej gmin 
górniczych 

Programy aktywizacji gospodarczej gmin górniczych opracowywane przez zarządy posz
czególnych gmin górniczych zawierają zadania realizacyjne, których celem jest tworzenie 
korzystnych warunków wspierających powstawanie nowych miejsc pracy. 

Ustawa z dnia 26listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego ... określiła, 
że gmina górnicza posiadająca Program Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej może 
uzyskać kredyt na warunkach preferencyjnych na sfinansowanie zadań zawartych w tym pro
gramie z zakresu infrastruktury technicznej gminy. 

Szczegółowe zasady i tryb udzielania, spłacania i umarzania kredytu zostały określone 
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 1999 r. W rozporządzeniu tym zdefi
niowano pojęcie inwestycji wspierającej tworzenie nowych miejsc pracy jako "każdą inwestycję 
tworzącą infrastrukturę techniczną gminy". 

Tak szerokie rozumienie pozwala gminom górniczym połączyć zadania związane z rozwo
jem gospodarczym z zadaniami z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców. 

Bankiem, który udziela preferencyjnych kredytów jest Bank Gospodarstwa Krajowego 
w Warszawie. 

Do dnia 30 września 2001 r. Bank uruchomił łącznie 21 preferencyjnych kredytów dla 
10 gmin górniczych na łączną kwotę 44,7 mln zł. Kredyty udzielone zostały następującym 
gmmom: 

l) Gliwice 
2) Lędziny 
3) Ludwin 
4) Mikołów 
5) Nowa Ruda 
6) Pszczyna 
7) Rybnik 
8) Rydułtowy 
9) Wałbrzych 
10) Żory 

l kredyt, 
l kredyt, 
l kredyt, 
l kredyt, 
l kredyt, 
4 kredyty, 
2 kredyty, 
3 kredyty, 
3 kredyty, 
4 kredyty. 

Gminy górnicze, które korzystają z preferencyjnego kredytu na finansowanie określonych 
w programach aktywizacji gospodarczej inwestycji wspierających tworzenie nowych miejsc 
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pracy realizują zadania związane przede wszystkim z rozbudową i modernizacją układów 
komunikacyjnych oraz uzbrojeniem terenów specjalnych stref ekonomicznych. 

Łącznie w okresie od 01.01.2000 r. do 30.09.2001 r. ze środków budżetu państwa wydat-
kowano na dopłaty do preferencyjnych kredytów kwotę ponad 6,2 mln zł, w tym z tytuh1: 

- dopłat do oprocentowania l ,85 mln zł, 
- umorzeń po zaawansowaniu 50% inwestycji 4,35 mln zł. 
Szczegółowe infonnacje w zakresie realizacji w 2001 r. zadań określonych w programach 

aktywizacji gospodarczej przy dofinansowaniu ich ze środków kredytowych przedstawiono 
w tabeli 3. 

Tabela 3. Realizacja preferencyjnych kredytów na finansowanic wspierających tworzenic nowych miejsc pracy 

w gminach w okresie 9 micsiccy 200 l r. 

Table 3. Rcalisation o f prcfcrcntial credits for tinancing o f invcstmcnts supporting creation o f new workp laecs in 

mining gminas during 9 months of2001 

Gmina Nazwa inwestycji okreś lonej we wniosku Wysokość Dopłaty do 
Dopłaty z t} tulu 

Dopłaty 
Lp . umorzenia 

gómicza gminy górniczej - nr umowy kredytów oprocentowania 
kredytu 

ogółem 

l. Gliwice Budowa zbiorn ika wody i przepompowni 5 000,00 365,92 0,00 3G5,92 

2. Lędziny Budowa budynku pocztowego 500,00 0,55 0,00 0,55 

3. Ludwin Budowa hali targowo-sportowej 852,90 54,04 85,29 139,33 

4. Mikołów Rt::witalizacja Centrum Mia.sta tv1ikołowa G 000,00 4,77 0,00 4,77 

5. Nowa Ruda Modernizacja pływalni 2 500,00 180,G5 500,00 GS0,65 
·-- -
Budowa u. Dobra wy 

Budowa ul. Francuskiej 
l 38G, IO 65 ,57 72.21 137,7X G. Pszcz; na 

Budo\ . a sieci wod.-kan. 

Modernizacja ul . Kościuszki 

Uzbrojenie terenu os iedla domków 

7. Rybnik jednorodzinnych 3 l 12,91 220,98 0,00 220,9K 

Budowa obwodnicy pol. 

8. Rytlilowy 
Modernizacja zbiornika retencyjnego 

Modernizacja ul. N iwka 
2 3 l 7,G3 26,50 109,80 136,30 

Uzbrojenie infrastruktury specjalnej strefy 

9. Wałbrzych ! 
ekonomicznej 

l G 404.48 l 772,90 3 280,90 4 053,80 
Budowa obwodnicy 

Renowacja Lisiej Sztolni i Szybu Sobótka 

Uzbrojenie terenu specjalnej strefy 

ekonomicznej 

10. Żory l Budowa drogi G G38, l 8 50,82 234,58 285,40 l Uzbrojenie terenu budowy 

Budowa budynku publicznego 

Ił. Razem 44712,20 
l 

l 742,70 4 282,78 G 025.48 ' l 
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Z tabeli 3 wynika, że o kredyty w najwyższej wysokości wystąpiły gminy górnicze Wał
brzych i Żory. W gminach tych występuje także najwyższa stopa bezrobocia, powyżej 20%. 
Można więc wyciągnąć wniosek, że o preferencyjne kredyty na rozwój infrastruktury występt~ją 
gminy, w których stopa bezrobocia osiąga najwyższy poziom. Zestawienie wysokości zacią

gniętych przez gminy kredytów i stopy bezrobocia w gminach lub powiatach, do których te 
gminy należą, przedstawia rysunek 2. 
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Rys. 2. Wysokość kredytów a stopa bezrobocia 

Fig. 2. V al ue o f the credits and unemployment ratc 

7. Programy pomocowe Unii Europejskiej wspierające rozwój regionalny 
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Rozwój regionalny, jak również przekształcenia gospodarki polskiej wspierają programy 
finansowane ze środków Unii Europejskiej , w tym m.in.: PHARE, SAPARD, ISPA, III Wie
loletni Program dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 5 Program Ramowy Badań, 
Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej. 

Na reformę górnictwa w tym na łagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia i two
rzenia nowych miejsc pracy, przeznaczane są również środki pomocowe z Unii Europejskiej 
w ramach programów "Inicjatywa". 

7.1. Projekty programu kierowane do pracowników i pracodawców 

Program PL9811 "Inicjatywa I" środki finansowe kierował między innymi na szkolenia 
przekwalifikowujące dla zwalnianych pracowników, fundusz pożyczkowy na tworzenie no
wych miejsc pracy dla byłych pracowników górnictwa węgla kamiennego oraz rozpoczynania 
przez nich działalności gospodarczej a także na dopłaty do oprocentowania kredytów udzie
lanych na tworzenie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników kopalń. Realizacja tego 
programu została już zakończona. 
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Program Unii Europejskiej PL9903.01- Inicjatywa II jestjednym z ważniejszych aktualnie 
realizowanych programów, którego celem jest łagodzenie regionalnych skutków restruktu
ryzacji górnictwa węgla kamiennego. Wspiera on rządowy program reformy górnictwa poprzez 
dofinansowanie, w fonnie dotacji inwestycji w gminach górniczych, ułatwiając w nich procesy 
reindustrializacji oraz przeznacza środki na działania wspierajace tworzenie nowych miejsc 
pracy. Budżet programu wynosi 31 mln Euro i będzie realizowany do 30 września 2002 r. 

W ramach tego programu realizowane są następujące projekty: 
- szkolenia przekwalifikowujące dla zwalnianych pracowników górnictwa węgla kamiennego, 
- współfinansowanie zasiłków socjalnych i związanych z nimi jednorazowych odpraw 

pieniężnych, 

- fundusz pożyczkowy na tworzenie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników gór
nictwa oraz rozpoczynanie przez nich działalności gospodarczej, 

- dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na tworzenie nowych miejsc pracy dla 
byłych pracowników górnictwa, 

- refundacja składki ZUS pracodawcom zatrudniających byłych pracowników sektora 
górnictwa węgla kamiennego, 

- współfinansowanie usług doradczych dla byłych pracowników górnictwa rozpoczy
nających działalność gospodarczą. 

Realizację zadm1 w ramach tego programu przedstawia tabela 4 . 

Tabela 4. Realizacja projektów wspierających tworzenic nowych miejsc pracy finansowanych w ramach programu 

Inicjatywa II 

Tablc 4. Rcalisation of projccts supporting crcation ofncw workplaccs tinanccd within thc tramewark o f Initiati vc 

II programmc 

Lp. Tytuł projektu Realizacja Wyd"'kow"''" l 
kwota 

l. 
Szkolenia przekwalifikowujące dla zwalnianych pracowników l 038 osób Ino 571,31 Euro ~ 
górnictwa wc;_gla kamicncgo. przekwalifikowanych 

2. 
Wspóltinansowanic zasiłków socjalnych i związanych z nimi 

122 osoby 20 8 17,86 Euro 
jednorazowych odpraw picniQżnych. 

Fundusz pożyczkowy na tworzenic nowych miejsc pracy dla 
12 nowych 

3. l byłych pracowników górni c twa oraz rozpoczynanic przez nich . . 155 183,95 Euro 

i działalności gospodarczej. 
mieJSC pracy 

4. 
l Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych na tworzeni c podpisanic umów 

l nowych miejsc pracy dla byłych pracowników górnictwa. z 5 bankami 
- -

l 

' rezygnacja z instmmentu 

l Refundacja składki ZUS pracodawcom zatrudniającym był) ch 
i przcsunic;_cic 

5. 50 000 Euro 
t pracowników sektora górnictwa węgla kamiennego. 

do projektu ,.Fundusz 

pożyczkowy" 

Współtinansowanic us ług doradczych dla byłych pracowników 17 usług doradczych 

6. 
górnictwa węgla kamiennego rozpoczynających działalność l w trakcie 

gospodarczą oraz małych i średnich przcdsic;_biorstw tworzących j dotychczasowej 

nowe miejsca pracy dla byłych pracowników górnictwa. J realizacji 
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7.2. Projekt kierowany do gmin górniczych 

W ramach Programu Inicjatywa II realizowany jest także komponent pn. "Fundusz Dotacji 
Lokalnych" kierowany do gmin górniczych, na który przeznaczono środki finansowe w wy
sokości 9,3 mln Euro. 

Fundusz ten umożliwia, w drodze konkursu, uzyskanie dofinansowania realizacji projektów 
dotyczących: tworzenia nowych trwałych miejsc pracy, tworzenia lub unowocześnienia in
frastruktury wspierającej rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji i transferu tech
nologii, edukacji i rynku pracy oraz transportu i infrastruktury transportowej. 

W ramach realizacji I i II fazy Funduszu Dotacji Lokalnych Przedstawicielstwo Komisji 
Europejskiej w Polsce zatwierdziło przyznanie dotacji o łącznej wartości 9,3 mln Euro na 
realizację 33 projektów gminnych. 

Projekty gmin górniczych realizowane będą w oparciu o takie priorytety założeń do Strategii 
Rozwoju Województwa Śląskiego jak m.in. rozbudowa nowoczesnych transeuropejskich, kra
jowych i regionalnych systemów transportowo-logistycznych na obszarze regionu, rewitali
zacja środowiska przyrodniczego i rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska, restru
kturyzacja tradycyjnych sektorów gospodarczych i kreowanie alternatywnych działalności 
gospodarczych. Zdecydowana większość projektów ma charakter inwestycji infrastruktu
ralnych. 

W sytuacji dofinansowania przez Unię Europejską, a następnie realizacji wszystkich za
twierdzonych przez Regionalny Komitet Sterujący projektów gmin górniczych, powstać ma 
w regionie Śląska i Zagłębia ponad 2500 nowych miejsc pracy. 

Szczegółowe informacje na temat projektów, które zatwierdzone zostały przez Unię Euro
pejską wraz z wysokością przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Dotacji Lo
kalnych przedstawiono w tabeli 5. 

Na podstawie przyjętych wniosków można stwierdzić, że miejskie gminy górnicze są 
zdecydowanie aktywniejsze w zakresie wnioskowania i uzyskiwania środków pomocowych niż 
pozostałe gminy. 

Gminy widzą szansę na tworzenie nowych miejsc pracy w zwiększaniu atrakcyjności 
inwestycyjnej gminy poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, ze szczególnym uwzglę
dnieniem infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej . 

Wskazuje to na świadomość wagi infrastrukturalnych uwarunkowań powstawania i rozwoju 
aktywności gospodarczej, co pozostaje w wyraźnym związku z innymi instrumentami wyni
kającymi z ustawy o dostosowaniu górnictwa. 

Do 30 września 2001r. zakończono realizację pięciu projektów w następujących gminach: 
- Czechowiee-Dziedzice- "Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Starej Gmi

ny w Czechowieach Dziedzicach", 
- Rybnik - "Budowa infrastruktury wspierającej rozwój MSP na terenie targowiska 

miejskiego w Rybniku", 
- Ruda Śląska- "Modernizacja DW 925 na odcinku ulicy Dworcowej w Rudzie Śląskiej 

w Chebziu", 
- Gaszowice- "Budowa kanalizacji sanitarnej - obiekt S", 
- Orzesze- "Kanalizacja sanitama Orzesze-ulica pocztowa". 
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Tabela 5. Realizacja Funduszu Dotacji Lokalnych - INICJATYWA !l 

Tablc 5. Rcalisation o f Local Subsidics Fund - INITIA TIVE II 

Lp. Gmina Projekt 
Kwota dotacji 

[Euro] 

l. Bc;dzin 
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej 

270 960,28 
oraz budowa drogi, chodników 

2. Bicnni Centrum Inicjatyw Gospodarczych 500 000,00 

3. Campus Uniwersytetu Śląskiego 500 000,00 
r--- Chorzów 

4. Przebudowa ulicy Nowej 375 425,91 

5. Czechowiec-Dziedzice 
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonic Starej Gminy 

500 000,00 
w Czechowieach-Dziedzicach 

6. Czc;stochowa Rozwój Centrum Kształcenia Ustawicznego 283 873 ,84 

7. Gaszowicc Budowa kanalizacji sanitarnej 141 852,99 

8. Gorzycc 
Utrzymanic i rozwój aktywnośi gospodarczej w gminie-

295 301,00 
modernizacja dróg gminnych 

9. Jaworzno Odwodnica południowa miasta 495 354,05 

10. Jastrzc;bie Zdrój Modernizacja ulicy cicszyi1skicj 500 000,00 

Ił. Katowice Przebudowa ulicy Bochcl1skicgo 253 613 ,00 

12. Markiowiec 
Czyszczenie rzeki Odry poprzez regulacje; gospodarki ściekowej 

410 140,33 
zlewni rzeki Leśnicy i Olzy 

' 13. Orzesz c Kanalizacja sanitarna- ulica Pocztowa 20 200,00 

14. Pawłowiec Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum gminy 471 910,83 

15 . Pszczyna 
Modernizacja dawnego obiektu koszar uJmiskich na centrum 

118 500,00 
handlowo-targowe 

16. Ruda Śląska Modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku ulicy Dworcowej 286 O Ił ,05 

17. 
, Budowa infrastruktury wspierającej rozwój małych i średnich 

134 529,00 i przcdsi'(biorstw na terenie targowiska miejskiego 
- · Rybnik l Adaptacja obiektu na potrzeby laboratoriów nowoczesnych 

18. 390 750,00 i technologii przemysłowych 

19. l Uzbrojenie techniczne terenu przeznaczonego dla prowadzenia 
działalności przez małe i średnic przedsic;biorstwa -· połączenie l 11 2 133 ,00 

~Sosnowiec drogowe ulicy Chemicznej z B<(dzi1iską 

l l Uzbrojenie w infrastruktur'( terenów przeznaczonych dla rejonu 

20. 1 / małych i średnich przcdsi'(biorstw - przebudowa ulicy 384 060,29 

i j Kicrociliskicj wraz z kanalizacją 

21. l Wyry 
l . . . . . 

140 645 ,00 1 Kanałlzacp sanitarna w gmm1c 
l 

Razem dotacja l 6 585 260,57 
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8. Współpraca przedsiębiorstw górniczych z samorządami terytorialnymi 

Współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami górniczymi i samorządem terytorialnym prowa
dzona jest w zakresie projektowania rozwoju gospodarczego gmin, w tym między innymi 
zagospodarowania terenów poprzemysłowych likwidowanych kopalń, powoływania nowych 
wspólnych podmiotów gospodarczych, przekazywania zbędnego majątku nieprodukcyjnego 
w formie aportu do nowych podmiotów gospodarczych, a także powoływania Stref Aktywności 
Gospodarczej. 

Ponadto sukcesywnie przekazywany jest przez kopalnie majątek nieprodukcyjny na rzecz 
gmin i Skarbu Państwa. 

W okresie od O l. O 1.1999 r. do 30 września 200 l r. przedsiębiorstwa górnicze przekazały 
za zobowiązania podatkowe na rzecz Skarbu Państwa oraz nieodpłatnie na rzecz gmin górni
czych majątek w wysokości 737,38 mln zł, z czego za zobowiązania podatkowe majątek 
w wysokości 720,21 mln zł natomiast nieodpłatnie na rzecz gmin majątek w wysokości 
17,17 mln zł. Wartość majątku przekazywanego przez spółki węglowe w poszczególnych latach 
przedstawia tabela 6. 

Tabela 6. Wartość majątku przekazanego przez spółki W((glowe na rzecz gmin i powiatów w latach 1999-200 I 

Tablc 6. V al ue of assets transferred by Coal Compani es in !he virtuc o f gminsasand distri c ts 

Wyszczególnienie 1999 r. 2000 r. 
9 miesi((cy 

Razem 
2001 r. 

Przeniesicnic praw majątkowych za 
316,17 208,27 195,77 720,21 

zobowiazania podatkowe 

Nicodpłatne przekazanie na rzecz gmin 10,49 3,25 3,43 17,17 

Ogółem 326,66 21 1.52 199,20 737,3R 

Ponadto w ramach współpracy gmin górniczych i spółek węglowych zrealizowano nastę

pujące przedsięwzięcia zmierzające do ożywienia lokalnego rozwoju gospodarczego: 
a) utworzono 
- Rybnicką Strefę Aktywności Gospodarczej, powstałą w oparciu o majątek Rybnickiej 

Spółki Węglowej SA kopalni "Chwałowice" Ruch-Rymer, 
- Wodzisławską Strefę Aktywności Gospodarczej, powstałą w oparciu o majątek Rybni

ckiej Spółki Węglowej SA kopalni "Marcel" Ruch l-Maja, 
- Jastrzębską StrefęAktywności Gospodarczej, powstałą w oparciu o majątek Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej SA kopalni "Jas-Mos"- Ruch Moszczenica. 
b) w ramach zagospodarowania terenów poprzemysłowych powstała spółka "Nowe Cen

trum", której głównymi udziałowcami są: Katowicki Holding Węglo'.':y SA oraz finna KAT
SINA B.F. z siedzibą w Amsterdamie. Spółka ta realizować będzie inwestycję obejmującą 
kompleks handlowo-rozrywkowej "Silesia Park" zlokalizowany na terenach po zlikwidowanym 
rejonie "Gottwald". Inwestycja ta zlokalizowana jest na obszarze około 30 ha powierzchni, 
a łączna powierzchnia zabudowy wynosi 120,0 tys. m2. W obrębie "Silesia Park" przewidziany 
jest m.in. hipermarket o powierzchni 24 tys. m2, zespół dwupoziomowych galerii usługo-
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wo-handlowych, trzypoziomowy kompleks kulturalno-rozrywkowy z multikinem, a także par
king na 5 tys. pojazdów oraz basen. Docelowo po uruchomieniu kompleksu zatrudnienie 
powinno uzyskać około 2000 osób. Spółka ta aktualnie posiada warunki zabudowy i zagos
podarowania terenu i rozpoczęła procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę. Harmonogram 
realizacji inwestycji zakłada rozpoczęcie robót inwestycyjnych na wiosnę 2002 i zakończenie 
inwestycji we wrześniu 2003 r. 

9. Podsumowanie 

Podsumowując zagadnienia aspektu regionalnego w realizacji programu reformy sektora 
górnictwa węgla kamiennego należy zauważyć: 

l. Reforma górnictwa węgla kamiennego wprowadziła szereg systemowych rozwiązml. 
współuczestnictwa przedsiębiorstw górniczych i innych instytucji w procesie realizacji polityki 
rozwoju regionalnego. 

2. Na tworzenie nowych miejsc pracy przewidziano w budżecie państwa znaczne środki 
finansowe, które jednak w okresie ostatnich dwóch lat nie zostały w pełni wykorzystane. 

3. Programy aktywizacji gospodarczej gmin górniczych są podstawowymi dokumentami 
planowania aktywizacji lokalnego rynku pracy. Umożliwiają one rozwój infrastruktury tech
nicznej, a tym samym wspierają tworzenie nowych miejsc pracy dzięki wykorzystaniu pre
ferencyjnych kredytów. Kredytów tych gminy nie wykorzystują jednak w pełni. Świadczy to 
o małej atrakcyjności tej formy wspierania rozwoju infrastruktury na terenie gminy, głównie 
w wyniku zbyt małych preferencji proponowanych kredytów. 

4. Program Unii Europejskiej Inicjatywa II - komponent Fundusz Dotacji Lokalnych 
nawiązuje do rozwiązań przyjętych w programie reformy górnictwa węgla kamiennego i skie
rowuje bezzwrotną pomoc finansową dla gmin górniczych na inwestycje związane z infra
strukturą techniczną gminy. 

5. Przedsiębiorstwa górnicze zagospodarowując swój zbędny majątek nieprodukcyjny prze
kazują go gminom górniczym. W zdecydowanej większości jest on przekazywany za zobo
wiązania podatkowe stosownie do zapisów art. 66 ustawy "Ordynacja podatkowa". Na ponad 
737,4 mln zł przekazanego majątku prawie 97,6% przeniesionych praw zostało za zobowiązania 
podatkowe. 

6. Wprowadzone reformą górnictwa rozwiązania systemowe adresowane do gmin górni
czych, pracodawców i byłych pracowników kopalń oraz środki finansowe przeznaczone na ich 
realizację, rozłożone są w różnym stopniu na poszczególne gminy górnicze, powodując ich 
decentralizację. Dla zintensyfikowania działań zmierzających do zagospodarowania obszarów 
pogórniczych po likwidowanych kopalniach oraz tworzenia nowych miejsc pracy, celowym 
wydaje się być w przyszłości skoncentrowanie działań do określonych wyznaczonych stref na 
terenach gmin górniczych z likwidowaną kopalnią. 
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Regional aspect of bard coal mining industry reform 

Abstract 

The article presents the problems regarding a regional aspect ofhard co al industry' s reform in 
Poland. Particular attention is paid to the impact of restructuring activity on labour market in 
mining gminas and also to instruments stimulating social-economic development in those 
gminas. That regards both the instruments meant directly for mining gminas and for entre
preneurs as well as ex- mines employees. The article also presents the EU means directed to 
mining gminas within the Initiative II programme for implementation of projects enabling to 
cerate long-lasting, new workplaces and creation or modemisation of the infrastructure sup
porting development o f smali and medium size compani es. 
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Analiza relacji pomiędzy wynagrodzeniami a efektywnością 
przedsiębiorstw górniczych 

Słowa kluczowe 

Zasoby intelektualne przedsiębiorstwa- system wynagrodze1i- system motywacji- koszty
skuteczność - efektywność 

Streszczenie 

Sukcesy gospodarcze odnoszą przede wszystkim te przedsiębiorstwa, które eksploatują 
zasoby intelektualne, wykazują dostateczną troskę o ich odnawianie i wzbogacanie. Równie 
ważne jest takie różnicowanie płac, aby te osoby, które w sposób szczególny przyczyniają się do 
sukcesów, były wyróżniane i nagradzane. Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, 
że średnie płace w górnictwie nie są skorelowane z wynikami gospodarczymi i znacznie 
zróżnicowane. W przekonaniu autora uzasadnia to potrzebę zmian w systemie wynagrodzeń tak, 
aby motywowały do skuteczności i efektywności i promowały wzrost kwalifikacji. 

l. Wstęp 

W interesie pracodawców i pracobiorców jest, aby przedsiębiorstwo trwało i rozwijało się, 
a jest to możliwe tylko wówczas, gdy zyski, które generuje, satysfakcjonują jego właścicieli, 
pracownicy otrzymują godziwe wynagrodzenie a praca przynosi satysfakcję. W takim przed
siębiorstwie istnieje świadomość, że tylko część wypracowanych środków może być kon
sumowana, a część środków musi być przeznaczona na badania i rozwój. Właśnie te środki, 
przeznaczone na badania i rozwój, sprawiają, że przedsiębiorstwo trwa, co zabezpiecza przyszłą 
konsumpcję. Aczkolwiek wiedza o przyszłości jest niepełna i niepewna, to należy przyjąć że: 

- wymagania odbiorców jutro będą inne niż dzisiaj, będą oni bardziej wymagający i mniej 
lojalni; 

- wzrośnie konkurencja i to w relacji produkt - produkt i produkt - substytut, a rynek 
lokalny stanie się integralną częścią rynku globalnego. 

Dla sprostania tym nowym, wyższym wymaganiom konieczne są: pozyskiwanie z otoczenia 
przedsiębiorstwa partnerów i sprzymierzeńców (koalicje, alianse), oferowanie tego, co jest 
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przyjazne dla odbiorcy i otoczenia, gwarantować kompleksową obsługę użytkownikowi. Inaczej 
mówiąc, trzeba, tak jak w przyrodzie, odnowić i zachować instynkt stadny po to, aby na tyle 
wzmocnić potencjał gospodarczy przedsiębiorstwa, aby sprostał tej nowej, wzrastającej kon
kurencji. Istotne w tym aspekcie są odpowiedzi na pytania: 

- Ile środków przeznaczyć na bieżącą konsumpcję a ile na rozwój przedsiębiorstwa? 

- Z kim i na jakich zasadach tworzyć koalicję, z kim i na jakich zasadach prowadzić 
procesy integracyjne? 

- Jakimi metodami i jakimi środkami integrować załogę, aby dzięki wysiłkowi intelek
tualnemu i fizycznemu wypracowała środki zabezpieczające trwanie i rozwój przed
siębiorstwa? Według P.F. Dri.ickera, skuteczność i efektywność przedsiębiorstwajest co 
najwyżej taka, jaka jest skuteczność i efektywność jego pracowników. 

- Komu i na jakich zasadach powierzyć zarządzanie tym przedsiębiorstwem? W opinii 
wielu znakomitości, nie ma dobrych i złych przedsiębiorstw , są tylko dobrze i źle 
zarządzane przedsiębiorstwa. 

- Jak wynagradzać, aby płaca była adekwatna do efektów pracy, mobilizowała do wzrostu 
skuteczności i efektywności oraz była na tyle atrakcyjna dla tych, którzy w sposób 
szczególny przyczyniają się do sukcesów przedsiębiorstwa, aby pozostali w tym przed
siębiorstwie? 

- Którzy pracownicy tak naprawdę przyczyniają się do sukcesów przedsiębiorstwa i co 
sprawia, że pracują na jego sukces? 

Zbiór pytań nie jest ani pełny, ani wystarczający ale sugeruje, że już dzisiaj należy zmieniać 
przedsiębiorstwo i tak, i na tyle, aby jutro sprostało tym nowym, wyższym wymaganiom 
rynkowym. 

2. Dyspozycyjny fundusz płac 

W daleko idącym uproszczeniu, przychody przedsiębiorstwa można zapisać w postaci: 

n 

P=IQi·Cji 
i=l 

gdzie: 
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P - przychody przedsiębiorstwa [zł/j. czasu], 
i - r?dzaj sprzedanego produktu, 
Qi - ilość sprzedanego produktu i-tego rodzaju w przyjętej jednostce czasu, 
Cji - cenajednostkowa i-tego produktu [zł/j. produktu]. 

Na bieżące potrzeby BP można przeznaczyć: 

BP =a· P O< a.:<:::l 

Na badania i rozwój BR można przeznaczyć: 

BR= (1 - a.)· P 

Plenary session 



Szkoła Eksploatacji F odziemnej 2002 

W bieżących potrzebach zawarte są wynagrodzenia, opłaty, wydatki na bezpieczeństwo 
i komfort pracy oraz wydatki na produkcję (materiały, energia, amortyzacja itd.). Wysokość 
i rodzaj opłat wynika z systemu gospodarczego i obowiązującego prawa, a znacząca ich część 
jest dla konkretnego przedsiębiorstwa stała, bez względu na ilość i rodzaj produkcji. Wydatki 
na bezpieczeństwo i komfort pracy sprawiają, że pracownicy mogą koncentrować swoją uwa
gę na pracy, dzięki czemu wzrasta wydajność pracy i jakość produktów, zmniejszają się 
koszty absencji chorobowej, można oczekiwać również relatywnie niskiej składki ubezpie
czeniowej. 

Z przedstawionych wcześniej formuł wynika, że przychody generują sprzedane produkty. 
Do tego, aby to co przedsiębiorstwo wytwarza było zbywalne, oferty, które składa przedsię
biorstwo (rodzaj, ilość, jakość, cena) odbiorcom muszą być korzystniejsze od tych, które 
składają im konkurenci. O atrakcyjności ofert współdecydują również promocje, dystrybucja 
a także serwis w trakcie użytkowania produktu itd. Do tego, aby w ofercie przedsiębiorstwa 
zawarte były atrakcyjne dla odbiorców wysokiej jakości produkty o relatywnie niskich cenach 
przedsiębiorstwo musi zatrudniać pracowników o wysokich kwalifikacjach i wysokiej kulturze, 
którym przedsiębiorstwo zapewnia bezpieczeństwo , komfort pracy i godziwe wynagrodzenie. 
Inaczej mówiąc, atrakcyjność ofert zależy od jakości pracowników, wysiłku intelektualnego 
na rzecz produkcji i produktów. Świadomość tego, że bez naruszenia jakości produktów, 
bezpieczeństwa i komfortu pracy, każda wydana na cele produkcyjne złotówka jest alternatywna 
względem wynagrodzenia, powinna wymuszać, i to na każdym pracowniku, racjonalizację 
procesów produkcyjnych. Spotykany w przedsiębiorstwach podział na "My" i "Oni" nie ma 
żadnego merytorycznego uzasadnienia i nie ma znaczenia kto ją zmarnował, czy My czy Oni, 
każda bowiem zmarnowana złotówka ogranicza ilość środków, które mogłyby zasilić dyspo
zycyjny fundusz wynagradzania. Każdy pracownik practrye na sukces bądź porażkę przedsię
biorstwa. W przekonaniu autora, wśród metod, które racjonalizują procesy produkcyjne wy
różnić należy : 

- zasadę "dokładnie na czas" - minimalizuje ona wykorzystanie zasobów (czas, robo
ciznę, surowiec, półfabrykaty, maszyny itd.), 

- analizę funkcji- eliminuje te funkcje , których nie oczekuje i za które nie płaci odbiorca, 
funkcje zbędne, marnotrawiące czas, materiały, energię_ itp., 

- zasadę partnerstwa- w procesie produkcyjnym każdy pełni rolę odbiorcy i dostawcy; do 
tego aby dobrze spełniać tę_ rolę, należy wymagać od siebie przynajmniej tyle, ile wymaga 
się_ od innych; każdy jest odbiorcą i nadawcą informacji, wobec tego zobowiązany jest 
informować innych tak, jakby chciał być informowany. 

Zbiór metod i technik organizatorskich jest niezwykle bogaty, jak również bogata jest na ten 
temat literatura. Wymieniłem tylko te, które wyróżnia prostota, skuteczność i efektywność . 

Reasumując, wysokość przychodów, ilość środków przeznaczonych na wynagrodzenia zależą 
od tego, na ile racjonalne są wydatki na cele produkcyjne. W interesie pracodawców i praco
biorców jest, aby dyspozycyjna ilość środków była możliwie duża, tak aby można było wy
starczającą ich część przeznaczyć na badania i rozwój, a każdego pracownika godziwie, tj. 
adekwatnie do wyników jego pracy, wynagradzać . 
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3. Organizacja systemu motywacji 

Bez względu na pełnione w przedsiębiorstwie role, potrzeby każdego pracownika są wyższe 
niż możliwości ich zaspokojenia. Zaspokajanie jednych potrzeb rodzi następne, a niezaspo
kojone są źródłem "napięcia aspiracyjnego". Przy dobrze zorganizowanym przedsiębiorstwie 
i prawidłowo stosowanym systemie wynagrodzeń, każdy pracownik poprzez wzrost aktyw
ności, umiejętności i wysiłku, poprawiając efekty swojej pracy, otrzyma więcej niż dotychczas, 
a dzięki temu zaspokajając kolejne potrzeby, obniża czasowo swoje napięcie aspiracyjne, 
uzyskując satysfakcję z pracy i płacy. Do tego, aby przedsiębiorstwo odnosiło sukcesy gos
podarcze, system wynagrodzeń uzupełniony powinien być wysoką kulturą pracy i tymi ele
mentami, które należą do niematerialnej motywacji. W każdym pracowniku tkwi potrzeba 
przynależności, uznania i samorealizacji. Błędem byłoby twierdzenie, że potrzeby te zostały 
zdominowane przez potrzeby materialne. Każdy pracownik wyznacza sobie granice pomiędzy 
"mieć" i "być" i jest to sprawa indywidualna, a granice te są zmienne w czasie. Nie oznacza to 
jednak, że pracownik akceptuje każde zachowanie przełożonych, współpracowników czy też 
podwładnych. 

Na podstawie badań prowadzonych w Katedrze Zarządzania i Restrukturyzacji Górnictwa 
Wydziału Górnictwa i Geologii, dla dozoru górniczego ważny jest współudział w zarządzaniu 
i podejmowaniu decyzji, a dla górników możliwość wybrania zespołu, w którym chcieliby 
pracować . Dla wszystkich pracowników ważna jest sprawiedliwa ocena efektów pracy (nie 
mylić z wkładem pracy). Sprawiedliwa ocena efektów pracy wymaga, aby przełożeni reagowali 
wtedy, gdy pozytywnie lub negatywnie oceniają efekty pracy podwładnego. Ich reakcje sta
nowią ważne dla podwładnych informacje, na podstawie których korygują swoje zachowania. 
W praktyce łatwiej reagować wtedy, gdy efekty pracy podwładnych oceniane są negatywnie, 
dysponujemy bowiem bogatym arsenałem środków wyrażania dezaprobaty. Trudniej , gdyż 
o wiele skromniejszy jest wachlarz środków, wyrazić swoją aprobatę przy pozytywnej ocenie 
pracy podwładnych. Pozytywna ocena z jednej strony infonnuje podwładnego, jakich efek
tów oczekujemy, z drugiej zaś, odpowiednio wyrażona, szczególnie w obecności współpra
cowników, zaspokaja potrzebę uznania i przyczynia się do zaspokajania potrzeby ulokowanej 
na firmamencie potrzeb Masłowa, tj. potrzeby samorealizacji. Sugestie teoretyków potwier
dzone przez praktyków, aby aprobatę wyrażać na formn publicznym a dezaprobatę w miejscu 
odosobnionym sprawiają, że nie naruszamy godności pracowników a dowartościowujemy 
tych, którzy swoimi efektami pracy, postawami na to zasłużyli . W doborze środków, 

przy pomocy których wyrażamy swoją aprobatę, ważne jest rozeznanie, jaki system wmiości 
wyznają nasi podwładni, co dla nich stanowi wartość i wzmacnia ich własne poczucie wartości, 
a co najważniejsze wiarę w to, że jeśli chcą, to umieją i mogą być skuteczni i efektywni. 
Reasumując, w dobrze zarządzanym przedsiębiorstwie wysokość wynagrodzenia zależy od 
efektów pracy, a wzrostowi efektywności towarzyszy wzrost wynagrodzenia i uznanie ze strony 
przełożonych. 

4. Zagrożenia zawarte w systemie motywacji 

Jedno z podstawowych zagrożeń wynika z podziału na My i Oni. My mamy potrzeby, a Oni 
są zobowiązani je zaspokoić. Te oczekiwania na zaspokojenie potrzeb bez względu na wyniki, 
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jakie uzyskuje przedsiębiorstwo może, i najczęściej prowadzi, do upadłości bądź bankructwa, 
a co za tym idzie, do utraty pracy i wynagrodzeń związanych z tą pracą. 

Poważnym zagrożeniem, i to dla każdego przedsiębiorstwa, jest ograniczanie wydatków na 
badania i rozwój i to tylko po to, aby zaspokoić bieżące potrzeby. Ze środkami na badania 
i rozwój jest podobnie jak z wydatkami na roboty korytarzowe w kopalni. Można czasowo 
zaniechać odtwarzania traconych na skutek eksploatacji, przygotowanych do wybierania zaso
bów. W dłuższej perspektywie czasu trzeba będzie ograniczać, wskutek braku przygotowanych 
do wybierania zasobów, wydobycie kopalni, co powoduje znaczne ograniczenie przychodów 
oraz wzrost kosztów wydobycia z jednej strony, zaś gwahowny wzrost zapotrzebowania na 
środki finansowe dla odtworzenia frontu eksploatacyjnego z drugiej. Interesujące jest jednak 
i to, że zależność tę, z pewnymi wyjątkami, rozumieją górnicy, natomiast trudno ich przekonać, 
że wstrzymanie lub znaczące ograniczenie środków na badania i rozwój powoduje te same 
skutki. 

Kolejnym, ale równie ważnym zagrożeniem dla przedsiębiorstwa, jest oczekiwanie, a w nie
których przypadkach żądanie do zrównywania płac lub oderwania ich od efektów pracy. 
Współczesność ma to do siebie, że pracę żywą zastępują maszyny, automaty czy roboty, 
a o sukcesie decyduje to, na ile przedsiębiorstwo eksploatuje zasoby intelektualne. Tę oczywistą 
prawdę trudno jednak przełożyć na system wynagrodzeń, a różnicowanie płac względem 
wysiłku intelektualnego budzi wiele kontrowersji i konfliktów. Zbyt często używa się pojęcia 
wkład pracy, wysiłek fizyczny, równe żołądki itp. Płaca z jednej strony ma być ekwiwalentem za 
efekty pracy, z drugiej zaś strony, ma mobilizować do wyższej skuteczności i efektywności. 
Jeżeli zgadzamy się, że o skuteczności i efektywności decyduje intelekt, to kwalifikacje po
winniśmy traktować jako kapitał a ich zdobycie jako inwestycję, która w przyszłości ma 
przynieść korzyści inwestorowi. 

Reasumując, opowiadam się za takim systemem wynagrodzeń, który różnicuje płace i czyni 
je adekwatnymi względem efektów pracy, a płace minimalne gwarantują bezpieczeństwo 
socjalne. Opowiadam się przede wszystkim za tym, aby koncentrować uwagę na tym, co, kiedy, 
gdzie i jak należy czynić, aby przychody przedsiębiorstwa były możliwie najwyższe, środki 
przeznaczane na rozwój przedsiębiorstwa zabezpieczały jego trwanie a zróżnicowanie płac było 
takie, aby płace tych, którzy współdecydują o sukcesie przedsiębiorstwa były na tyle atrakcyjne, 
że pozostaną w tym przedsiębiorstwie i będą nadal pracowali na jego sukces. Konkurencję 
w dłuższej perspektywie wygrywa tylko ten, kto potrafi zatrzymać najbardziej wartościowych 
pracowników i pozyskać nowych, utalentowanych. Wygrywa ten, kto eksploatuje i odnawia 
zasoby intelektualne przedsiębiorstwa. 

5. Analiza danych statystycznych o wynikach Spółek Węglowych i średnich 
wynagrodzeniach 

Do podstawowych, zdaniem autora argumentów za uporządkowaniem systemu wynagra
dzania zaliczyć należy różnice w średnich płacach w kopalniach węgla kamiennego, które nie 
mają uzasadnienia merytorycznego. Na potwierdzenie tej tezy w pierwszej kolejności upo
rządkowano Spółki Węglowe według następujących kryteriów: 
A- malejącej wartości stosunku średniej ceny węgla Cj do średnich kosztów produkcji kj, co 

oznacza wzrastający koszt uzyskania l zł z tytuh1 sprzedaży węgla, 
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B- malejącej wartości stosunku średniej ceny węgla Cj do średnich kosztów wynagrodzeń kr, 
co oznacza, że z l zł wydatkowanej na wynagrodzenie otrzymujemy coraz niższe przy
chody z tytułu sprzedaży węgla, 

C - malejącej wydajności ogółem W 0 liczonej w Mg/osobę, co oznacza, że maleje ilość wy
dobycia przypadająca na l osobę zatrudnioną w Spółce Węglowej. 

Dla możliwości porównań najkorzystniejsze dla danej spółki wielkości oraz średnie wyna
grodzenie potraktowano jako l, a następnie wyznaczono współczynniki wzrostu lub spadku 
względem tych wielkości. 

Bez względu na sposób uporządkowania Spółek Węglowych i to zarówno w roku 2000 jak 
i w trzech pierwszych kwartałach roku 2001 wysokość wynagrodzeń była znacznie zróżni

cowana (rys. l) i nie miała żadnego uzasadnienia merytorycznego. 
Aby zobrazować różnicę w wysokości średnich wynagrodzeń w poszczególnych kopalniach 

na podstawie informacji statystycznych za 2000 rok, porównano średnie wynagrodzenie 
w dwóch grupach, tj. grupie kopalń o najniższych kosztachjednostkowych zł/GJ i grupie kopalń 
o najwyższych kosztach jednostkowych w zł/G J. 

Tabela l. Spółki W<;glowc uporządkowane według malejącej wielkości relacji średnich cen Cj do średnich kosztów 

wydobycia kj 
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Table l. Mining Companics sortcd according to dccrcasing rclation o f !he avcragc priccs Cj to thc avcragc 

outpul costs kj 

Spółka W<;glowa Uporządkowane relacje Cj/kj Wskaźniki wzrostu wynagrodzcl\ Róźnice 

Dane statystyczne za kwartały !-III 200 l r. 

A l l o 

B 0,997 1,009 0,012 

c 0,984 1,051 0,067 

D 0,982 1,053 0,07 1 

E 0,976 0,944 -0,032 

F 0,975 1,006 0,031 

G 0,95 0,994 (1,044 

Dane statystyczne za 2000 r. 

A l l o 

B 0,98 0,999 0,019 

c 0,95 0,969 0,019 

D 0,935 1,012 0,077 

E 0,92 1,011 0,091 

F 0,903 0,933 0,03 

G 0,9 0,976 0,076 

Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

Tabela 2. Spółki W<;glowc uporządkowane według malejącej wielkości relacji średnich cen ej do kosztów 

wynagrodzct1 k, 

Tablc 2. Mining Companics sortcd according to dccrcasing relation o f thc avcragc priccs Cj to wagcs costs k, 

Spółka W<;glowa Uporządkowane relacje Cj/kr Wskaźniki wzrostu wynagrodzct1 Różnice 

Dane statystyczne za kwartały 1- IIl 200 l r. 

A l l o 
B 0,937 0,944 0,007 

c 0,904 0,897 - 0,007 

D 0,887 0,998 O, III 

E 0,972 0,95 0,078 

F 0,857 0,956 0,099 

G 0,855 0,95 8 O, 103 

Dane statystyczne za 2000 r. 

A l l o 
B 0,970 0,965 -0,005 

c 0,963 0,978 0,015 

D 0,955 0,923 -0,032 

E 0,946 0,989 0,043 

F 0,942 1,001 0,059 

G 0,935 0,959 0,024 

Tabcła 3. Spółki W<;glowc uporządkowane według malejącej wydajności Mg/osob<; 

Tablc 3. Mining Compan ics sortcd according to dccrcasing valuc ofproductivity Mg/person 

Spółka W<;glowa 
Uporządkowane wskaźniki Wskaźniki wzrostu 

Różnice 
wzrostu wynagrodzet1 wynagrodzet1 

Dane s tatystyczne za kwartały l- IIl 200 l r. 

A l l o 
B 0,979 0,994 0,015 

c 0,971 0,938 - 0,033 

D 0,958 1,044 0,086 

E 0,93 7 1,002 0,065 

F 0,934 0,988 0,054 

G 0,907 1,046 O, 138 

Dane statystyczne za 2000 rok 

A l l o 
B 0,999 0,943 - 0,056 

c 0,955 1,011 0,056 

D 0,921 0,98 0,059 

E 0,886 1,023 0,037 

F 0,882 0,986 0, 104 

G 0,862 1,022 0,06 
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Tabela 4. Różnice wynagrodzeń w kopalniach węgla kamiennego 

Table 4. The wagcs diffcrenccs in coalmines 

Grupa o najniższych kosztach jednostkowych, 
Wskaźnik wynagrodzeń Różnice 

wskaźnik kosztu 

l l o 

1,025 1,033 0,008 

1,073 0,958 -0,115 

1,078 1,043 -0,045 

1,082 1,028 -0,054 

Grupa o najwyższych kosztach jednostkowych Wskaźnik wynagrodzCI\ Różnice 

1,47 1,06 1 0,409 

1,477 1,047 0,43 

1,656 0,964 -0,692 

1,665 1,009 0,656 

2,057 0,964 l ,093 

20,05% 

15,40% 15,40% 

..--f----- r---~ 

10,20% 

- -

7,70% 7,70% 7,50% 
r---: - ,.----

- - - - r--- - ~ 

wynagrodzenie minimalne wynagrodzenie maksymalne 

Rys. l. Rozkład średnich wynagrodzeń 

Fig. l. Distribution of the average wages 
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Dla zobrazowania różnic średnich wynagrodzeń na rysunku l przedstawiono ich rozkład, 
przyjmując rozstęp w wysokości 50 zł/m-c i podając dla każdego rozstępu procent kopalń, 

których średnie wynagrodzenia zawarte są w tych przedziałach. 

6. Zakończenie 

W prezentowanym materiale starałem się wykazać, że nie jest sztuką dzielić, prawdziwą 
sztukąjest sprawić, aby to co dzielimy, było relatywnie duże. Aby tak się stało, potrzebne jest 

. dowartościowanie tych, którzy są skuteczni i efektywni i tych, którzy pracują na przyszłe 
sukcesy przedsiębiorstwa. Starałem się wykazać również i to, że nieraz warto ograniczyć 
teraźniejsze potrzeby po to, aby przedsiębiorstwo mogło trwać i rozwijać się, dzięki czemu 
będziemy mieli pracę i godziwe za nią wynagrodzenie. Mam świadomość, że te złożone 
problemy wymagają badań, analiz i wielu dyskusji, w których używać się będzie tylko siły 
argumentów. Najgorszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby do rozwiązania tych problemów 
zamiast siły argumentów stosowany był argument siły. 

The analysis of relations between wages and effectiveness of mining 
enterprises 

Abstra et 

The economic successes apply, first of all, to those enterprises that exploit intellechtal 
resources, care about their renewal and enrichment. Equally important is the differentiation of 
wages in such a way that people who in particular share in successes will be distinguished and 
rewarded. On the basis o f the conducted researches i t is possible to state that wages in mining 
industry are considerably differentiated and not correlated with the economic results . It justified, 
in the authar conviction, the need of changes in wages system in order to imply efficiency and 
effectiveness and promate qualification growth. 
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Model zarządzania sprzedażą węgla w przedsiębiorstwie górniczym 

Słowa kluczowe 

Górnictwo- model optymalizacyjny- efektywno.§ć 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie modelu zarządzania sprzedażą węgla w przedsi~bior
stwie górniczym. W pracy opisano skonstruowany do tego celu model matematyczny, w tym 
scharakteryzowano dane wykorzystane w obliczeniach, podstawowe założenia budowy modelu 
oraz równania modelu. Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w odniesieniu do 
ustalonych wariantów obliczeń charakteryzujących różne strategie sprzedaży spółki węglowej. 

l. Wstęp 

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wyniki ekonomiczne przedsi~
biorstwa górniczego jest wielkość sprzedaży węgla kamiennego. Chodzi tu zarówno o eko
nomicznie uzasadniony poziom sprzedaży całkowitej spółki węglowej, jak i strukturę tej sprze
daży. Pierwsze z wymienionych zagadnień łączy si~ z problematyką wyboru skali produkcji i jej 
wpływu na koszty produkcji węgla w spółce. Natomiast drugie zadanie dotyczy wyboru wiel
kości produkcji w poszczególnych kopalniach w takim okresie, aby spełniony był warunek 
maksymalizacji efektów ekonomicznych uzyskiwanych w skali całego przedsiębiorstwa. 

Zagadnienie to zostało już wcześniej zaprezentowane1, a wyniki były na tyle interesujące , że 
autorzy postanowili rozszerzyć analiz~ na problemy, które nie były wcześniej przedmiotem 
badań. Chodzi tu głównie o takie elementy, jak bardziej szczegółowe uj~cie problematyki 
dostaw i sprzedaży węgla, uwzględniające poszczególne produkty przedsi~biorstwa- wszy
stkie gatunki produkowanych węgli. Ponadto kluczowe znaczenie w prawidłowym zarządzaniu 
produkcją i sprzedażą węgla w przedsiębiorstwem górniczym ma czynnik czasu. Uwzględnienie 
w niniejszej pracy planowania wielkości sprzedaży w dłuższym (w tym przypadku rocznym) 

1 Zob. M. Kudcłko, W. Suwała, J. Kamiilski, Optymalizacja sprzedaży w<;gla w spółce w<;glowcj, Przegląd 
Górniczy, nr l O. Katowiec 200 l. 
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okresie pozwoliło na analizę wpływu tzw. sezonowości dostaw węgla na wyniki ekonomiczne 
spółki. Dodatkowo nowym czynnikiem poszerzającym zakres niniejszej pracy była szcze
gółowa analiza popytu, uwzględniająca zarówno zapotrzebowanie na poszczególne gatunki 
węgla, jak i rozpatrywana z punktu widzenia jego kierunku (kraj lub eksport) . Poza dotychczas 
analizowanymi scenariuszami zakładającymi zdeterminowaną wielkość popytu uwzględniono 
także wariant ze zmiennym popytem określonym za pomocą krzywych popytu na poszczególne 
gatunki węgli. 

W niniejszym artykule przedstawiono opis i wyniki modelu matematycznego, którego celem 
jest maksymalizacja efektów ekonomicznych spółki węglowej. Opis modelu zawiera omówienie 
przyjętych w pracy założeń budowy modelu, prezentację scenariuszy obliczeniowych oraz zapis 
matematyczny wraz z krótkim objaśnieniem podstawowych równań. Wyniki modelu omówiono 
w odniesieniu do przyjętych scenariuszy badawczych zakładających różne ujęcie problematyki 
popytu na poszczególne gatunki węgla. 

2. Opis modelu 

Problem dotyczący racjonalnej i ekonomicznie uzasadnionej wielkości sprzedaży węgla 
w spółce węglowej można sformułować następująco: 

Z których kopabi, w jakim okresie oraz w jakich ilościach powinny być sprzedawane 
poszczególne gatunki węgli, tak by efekty ekonomiczne spółki węglowej były najlepsze? 

Założenia 

Podstawowe założenia przyjęte w konstrukcji modelu można odnieść do trzech elementów: 
struktury modelowanego systemu, rodzaju i zakresu danych wykorzystanych w obliczeniach 
oraz wariantów obliczeń. 

Przyjęto, iż przedmiotem analizy jest spółka węglowa, działająca na rynku jako odrębny 
podmiot gospodarczy, podejmująca decyzje gospodarcze w oparciu o rachunek ekonomiczny. 
Oznacza to, że może ona tak manewrować wielkością produkcji i sprzedaży swoich produktów 
w poszczególnych kopalniach, aby spełnić warunek maksymalizacji zysku, przy określonych 
warunkach ograniczających swobodę takiego działania. Spółka swoje decyzje o wielkośc i 

sprzedaży planuje w okresach miesięcznych, uwzględniając wahania takich parametrów eko
nomicznych, jak koszty jednostkowe i ceny produktów (gatunków węgli). Uwzględnienie 

w modelu czynnika czasu pozwala na analizę tzw. sezonowości dostaw, która istotnie wpływa na 
wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. 

W modelu rozpatrywano wszystkie główne gatunki węgli produkowanych w kopalniach, tj . 
węgiel energetyczny (gruby, średni i miały) oraz węgiel koksowy (typ 34.1 i 34.2). Poszczególne 
gatunki węgli były scharakteryzowane określonymi parametrami ekonomicznymi, takimi jak 
ceny uzyskiwane na wyróżnionych rynkach zbytu, jednostkowe koszty produkcji oraz popyt na 
rynku krajowym i w eksporcie. Tak szczegółowe ujęcie uwarunkowań ekonomicznych w sposób 
możliwie dokładny odzwierciedla rzeczywiste relacje zachodzące na rynku węgla, gdzie tran
sakcje handlowe przeprowadzane są praktycznie w odniesieniu do określonych gatunków węgli. 

Podstawąprzeprowadzonych obliczeń były rzeczywiste miesięczne dane ekonomiczne spół
ki węglowej dla 1999 roku. Źródłem danych były sprawozdania GUS-u G09 .l oraz biuletyny 
informacyjne PARG. 
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Warianty obliczeń 
Wybór wariantów (scenariuszy) obliczeń podyktowany był koniecznością odzwierciedlenia 

różnego odwzorowania popytu zgłaszanego na produkowane przez spółkę gatunki węgla. 
W analizie przyjęto trzy warianty tego ujęcia: 

- wariant l -popyt na poszczególne gatunki węgla na rynku krajowym i w eksporcie jest 
zdeterminowany, 

- wariant 2 -popyt na poszczególne gatunki węgla na rynku krajowym jest zdetermi
nowany, nie ma natomiast ograniczeń dostaw na eksport, 

- wariant 3 -popyt na poszczególne gatunki węgla na rynku krajowym i w eksporcie nie 
jest zdeterminowany, ale jest określony na podstawie krzywych popytu. 

Rozpatrywane warianty obliczeń określają różne podejście do zarządzania sprzedażą węgla 
w spółce węglowej. Pierwsze dwa symulująnajbardziej racjonalne zachowanie spółki w sytuacji 
w miarę precyzyjnego określenia popytu na ich produkty przy nie zmienionych warunkach 
ekonomicznych (zdeterminowane ceny). Brak ograniczenia dostaw węgli na eksport w wa
riancie drugim (oczywiście w granicach możliwości produkcyjnych kopalń) pozwala na ocenę 
opłacalności eksportu węgla. Trzeci scenariusz zakłada wzajemną relację pomiędzy popytem 
zgłaszanym na poszczególne produkty, a uzyskiwaną na rynku ceną. W tym ujęciu model służy 
raczej jako narzędzie prognozujące, a nie weryfikujące- jak w dwóch poprzednich warian
tach- najbardziej racjonalne zachowanie spółki węglowej, szczególnie w warunkach zmienia
jącego się popytu. 

Równania modelu 
Przed przystąpieniem do zasadniczych obliczeń optymalizacyjnych niezbędne było wyli

czenie pewnych wielkości wykorzystanych w dalszej części modelu do określenia bardziej 
złożonych procedur. Jednym z najważniejszych zagadnień, w istotny sposób rzutujących na 
wyniki obliczeń, jest obliczenie kosztów całkowitych i ich składników - kosztów stałych 
i zmiennych. 

Całkowite roczne koszty produkcji węgla w kopalniach w 1999 roku wyliczone zostały ze 
wzoru: 

gdzie: 
Kck 
Kjk,t 

sok k. ,t,gat, 1er 

k 

Kc = " " " KJ. . S 
0 

. k L. L. L. k,t k,t,gat,k1er 
t gat kier 

- całkowite koszty produkcji w kopalni w 1999 roku [zł], 
- jednostkowe koszty produkcji2 w kopalni w poszczególnych miesią-

cach [zł/tona] , 

- wielkość miesięcznej sprzedaży poszczególnych gatunków węgli w ko
palni dla kierunków zbytu (kraj i eksport) w 1999 roku [tona], 

- indeks poszczególnych kopalń należących do spółki, 
- indeks poszczególnych miesięcy w 1999 roku, 

2 
Koszty te bazują na jednostkowym koszcie sprzedaży na działalnośc i produkcyjnej kopalń w poszczególnych 

miesiącach w 1999 roku. 
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gat - indeks poszczególnych gahmków węgli (węgiel energetyczny - Ima-
ły, średni, gruby; węgiel koksowy- typ 34.1 i 34.2), 

kier - indeks kierunków zbytu- kraj i eksport. 

Wielkość wyliczonych rzeczywistych całkowitych kosztów produkcji węgla posłużyła do 
obliczenia składników kosztów stałych i zmiennych. Przyjęto, że na koszty zmienne przypada 
20 proc. kosztów wynagrodzeń, 80 proc. kosztów materiałów, 60 proc. kosztów energii oraz 50 
proc. kosztów pozostałych . Koszty całkowite kopalń obliczane są według formuły : 

Kc'k =ak+ LL Lbk ·Skot t k. , ,ga, ter 
t gat kier 

gdzie: 
ak - składnik kosztów stałych w kopalni[ zł], 
bk - składnik kosztów zmiennych w kopalni [zł/tona]. 

Dodatkowym składnikiem kosztów uwzględnionym w obliczeniach były koszty składo
wania węgla. Ich wielkość wyliczono jako sumę kosztów stałych i zmiennych składowania. 
Przyjęto, że składnik kosztów stałych jest funkcją maksymalnej pojemności składów w ko
palniach, natomiast składnik kosztów zmiennych odniesiono do jednostkowych kosztów pro
dukcji kopalń: 

Km Zmax K. agk,t =q · k +z· Jk,t 

gdzie: 

Kmagk,t 
zmax 

k 
q 
z 

- koszty składowania węgla w kopalni w poszczególnych miesiącach [zł] , 

- maksymalna pojemność składów na węgiel w kopalni [tona] , 
- współczynnik, przyjęto z= 0,9, 
-współczynnik, przyjęto z= 0,01. 

Osiągnięcie celu modelu dotyczącego racjonalnej i ekonomicznie uzasadnionej wielkości 
sprzedaży węgla w spółce węglowej wymaga wyznaczenia następujących zmiennych: 
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- wielkości produkcji poszczególnych gatunków węgla w kolejnych miesiącach w kopal
niach dla określonych kierunków sprzedaży Pk,t,gat,kier. 

- wielkości sprzedaży poszczególnych gatunków węgla w kolejnych miesiącach w kopal
niach dla określonych kierunków sprzedaży sk,t,gat,kier. 

- stan zapasów na koniec każdego miesiąca w kopalniach dla określonych kierunków 

sprzedaży zk,t,gat,kier• 
- poziom cen poszczególnych gatunków węgla w kolejnych miesiącach w kopalniach dla 

określonych kierunków sprzedaży (dla wariantu trzeciego, gdzie popyt określony jest na 
podstawie krzywych popytu) ck,t,gat,kier, 

- całkowity poziom akumulacji w spółce A. 
rodstawowe równania w modelu to: 
- bilans produkcji i sprzedaży węgla w kopalniach, 
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- bilans mocy produkcyjnych kopalń, 
- bilans pojemności składowania węgla na zwałach w kopalniach, 

- bilans dostaw krajowych i eksportowych, 

- warunek na stałą proporcję sprzedaży węgla energetycznego i koksowego, 

- równanie sprzedaży (dla wariantu z krzywymi popytu), 
- równanie cen (dla wariantu z krzywymi popytu), 

- funkcja celu maksymalizująca akumulację spółki. 
Pierwsze z wymienionych równań to bilans produkcji i sprzedaży węgla w kopalniach

czyli tzw. bilans materiałowy . Uwzględnia on możliwości składowania węgla na zwałach w celu 
późniejszej jego sprzedaży. Równanie to mówi, że produkcja węgla w kopalniach w danym 
miesiącu (t) oraz wielkość zapasów na składzie z okresu poprzedniego (t-l) kierowana jest 

w okresie (t) na sprzedaż lub jest składowana. 

L (Pk,t,gat,kier + zk,t-l ,gat,kier) =L (Sk,t,gat,kier + Zk,t,gat,kier ) 
kier kier 

gdzie: 

Pk,t,gat,kier - wielkość produkcji poszczególnych gatunków węgli w kopalniach w okre-

sach miesięcznych dla określonych kierunków zbytu [tona], 

zk,t,gat,kier - stan zapasów poszczególnych gatunków węgli w kopalniach w okre
sach miesięcznych dla określonych kierunków zbytu [tona], 

sk,t,gat,kier - wielkość sprzedaży poszczególnych gatmlków węgli w kopalniach w okre-

sach miesięcznych dla określonych kierunków zbytu [tona]. 

Kopalnie mogą reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na swoje produkty poprzez 

zmianę wielkości produkcji. Manewrowanie wielkością produkcji jest jednak ograniczone 

możliwościami produkcyjnymi kopalń. Przyjęto, że maksymalne i minimalne zdolności pro

dukcyjne kopalń odnoszą się do maksymalnych i minimalnych wielkości sprzedaży posz

czególnych gatunków węgla w 1999 roku . Ponadto zakłada się, że zdolności te są stałe 
w kolejnych miesiącach. Bilans mocy produkcyjnych kopalń opisano następującymi równa
niami: 

gdzie: 
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"'\'p . > pmin 
L.. k,t,gat,kier - k,gat 
kier 

"'\'p . < pmax 
L.. k,t,gat,krer - k,gat 
kier 

pmin =min "'\' SO . 
k,gat t L.. k,t,gat,krer 

kier 

pmax =max "'\' SO . 
k,gat t L.. k,t,gat,krcr 

kier 

81 



School o f Underground Mining 2002 

pmin - minimalna zdolność produkcyjna kopalni w miesiącach w odniesieniu do posz
k,gat 

czególnych gatunków węgla [tona], 
pmax - maksymalna zdolność produkcyjna kopalni w miesiącach w odniesieniu do posz

k,gat 
czególnych gatunków węgla [tona]. 

Bilans pojemności składowania węgla na zwałach w kopalniach definiuje warunek mak
symalnych możliwości składowania węgla : 

"" "" z , z max L- L- k,t,gat,kier ~ k 
kier gat 

Bilans krajowych dostaw węgla kamiennego określa warunek mówiący, że krajowa mie
sięczna sprzedaż węgla ze wszystkich kopalń musi zaspokoić potrzeby rynku krajowego na 
poszczególne gatunki węgla tej spółki: 

gdzie: 
skraj 

k,t,gat 

D kraj 
gat,t 

"" S kraj = D kraj 
L....i k,tlgat gat,t 
k 

- krajowa miesięczna wielkość sprzedaży określonego gatunku węgla w ko
palni [tona], 

- krajowy popyt miesięczny na określony gatunek węgla [tona]. 

Bilans dostaw eksportowych węgla kamiennego określa warunek, dla którego miesięczna 
sprzedaż węgla ze wszystkich kopalń spółki na eksport musi zaspokoić potrzeby rynku za
granicznego w zakresie popytu na poszczególne gatunki węgla: 

gdzie: 
scksp 

k,t,gat 

Dcksp 
gat,t 

"" S cksp =D eks p 
L....J k,t,gat gat,t 
k 

- mtestę_czna wielkość sprzedaży określonego gatunku węgla w kopalni na 
eksport (tona], 

- zagraniczny popyt miesięczny na określony gatunek węgla [tona]. 

Podobnie jak w poprzedniej wersji modelu zachowano warunek stałej proporcji sprzedaży 
węgla energetycznego i koksowego. Jest to warunek typowo technologiczny, wynikający z ko
nieczności prowadzenia łącznej eksploatacji partii złóż zawierających te rodzaje węgli. 
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L L Pk,t",encrg",kicr 
gat kier 
-=---;;""=--;o""=;------ =~l k,t 

L- L- ą,t,gat,kicr 
gat kier 
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gdzie: 

Pk,t",cncrg",kicr - miesięczna wielkość produkcji określonego gatunku węgla energe-
tycznego w kopalni [tona] , 

.Uk,t - współczynnik stałej wielkości miesięcznej produkcji węgli energe-
tycznych do produkcji całkowitej w kopalni, wyznaczony na podstawie 

danych o sprzedaży. 

Dodatkowe dwa równania definiują warunki dla rozwiązania wariantu trzeciego , gdzie 

popyt na poszczególne gatunki węgla na rynku krajowym i w eksporcie nie jest zdetermi
nowany, ale jest określony na podstawie krzywych popytu. Pierwszy warunek to równanie 
sprzedaży: 

gdzie: 

a k,t,gat,kicr 

sk,t,gat,kicr :_;a k,t,gat,kicr . ck,t,gat,kicr +b k,t,gat,kicr 

- współczynnik kierunkowy krzywej popytu na określony gatunek węgla, 

produkowanego w kopalni dla kierunków sprzedaży krajowej i ekspor

towej, dla okresów miesięcznych , 

ck,t,gat,kicr - cena sprzedaży określonego gatunku węgla, produkowanego w kopalni 
dla kierunków sprzedaży krajowej i eksportowej, dla okresów miesię

cznych [zł/tona], 

bk,t,gat,kicr - stała dla krzywej popytu na określony gatunek węgla, produkowanego 
w kopalni dla kierunków sprzedaży krajowej i eksportowej, dla okresów 

miesięcznych . 

Drugi warunek ogranicza poziom cen: 

S k,t,gat,kicr -b k,t,gat,kicr 
_ .:...:.::'--'.. ___ :....:o:_.:..._ ~ ck,t,gat,kicr 

a k,t,gat,kicr 

Przy obliczaniu parametrów krzywych popytu - tj. współczynnika "a" i stałej "b" -

skorzystano z definicji elastyczności cenowej popytu. Oba parametry wyliczano na bazie 

rzeczywistych danych o sprzedaży i cenach węgla w kopalniach w 1999 roku. Współczynnik 

kierunkowy krzywych popytu "a" oraz stałą "b" obliczono jako: 
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so . 
k,t,gat,ktcr 

ak,t,gat,kicr =E kier· 0 
ck,t,gat,kicr 

b S0 -a · ·C0 
k,t,gat,kicr = k,t,gat,kicr k,t,gat,ktcr k,t,gat,kicr 
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gdzie: 

E~cr 

ck, t,gat,kicr 

- współczynnik elastyczności cenowej popytu na kraj i eksport3, 
- rzeczywisty poziom cen sprzedaży określonego gatunku W((gla w okre-

sach miesięcznych w 1999 roku, produkowanego w kopalni dla kierunków 
sprzedaży na kraj i eksport [zł/tona]. 

Jako kryterium optymalizacji przyjęto maksymalizację całkowitej rocznej akumulacji 
w spółce węglowej. Akumulacja obliczana jest jako różnica między przychodami spółki , 

a całkowitymi kosztami ze sprzedaży oraz kosztami składowania węgla4 . W wariantach 
pierwszym i drugim, gdzie mamy zdeterminowany poziom cen, funkcja celu przyjmuje 
postać: 

I I I I sk,t,gat,kicr · c~,t,gat ,kicr -
k t gat kier 

-I[ak +bk ·II Irk,t,gat,kicr] -
k t gal kier 

~ ~[ MAG ~ ~ zk,t-I,gat,kicr +Zk,t,gat,kicr K. : 
L...; L...; q · k t + L...; L...; · z · lk t => m ax 
k t ' gdk~r 2 ' 

W wariancie trzecim ceny są zmienną wyliczaną w modelu. 

Implementacja komputerowa 
Do rozwiązania modelu zastosowano pakiet GAMS oraz solvery CPLEX i MINOS5, wcho

dzący w skład tego oprogramowania. Pierwszy z wymienionych solverów wykorzystany został 
do obliczeń dwóch pierwszych wariantów, gdzie model jest zadaniem z zakresu programowania 
liniowego. Trzeci wariant obliczeń wymagał zastosowania solvera MINOS5 dla rozwiązania 
zadania nieliniowego. Obliczenia przeprowadzono na komputerze dwuprocesorowym PEN
TIUM III 500, pracującym pod systemem LINUX. 

Podstawowe statystyki modelu: 
l. Wariant l i 2: 
- liczba pojedynczych równań- 1549, 
- liczba pojedynczych zmiennych- 2521 
- liczba elementów niezerowych- 9174 
- czas obliczeń- l sek. 

' Przyjąto, że na rynku krajowym popyt na poszczególne gatunki wąglajcst dość elastyczny i wsp. elastyczności 
s ,.~ ,.,r= l. Oznacza to, że wzrost ceny o 10% spowoduje spadek popytu o l 0%. W przypadku eksportu spółka wąglowa 
zachowuje s iąjak biorca cen (tzw. price ta ker), co oznacza, że nic może ona wpły\ •ać na uzyskiwaną na tym rynku cen Q 

wągla . Można wiąc założyć, że tutaj popyt jest prawic doskonale elastyczny i cena na tym rynku praktycznie sit; nic 
zmienia wraz z ilością oferowanego wągla. 

'Koszty składowania wągla wyli czono jako sumą kosztów stałych i zmiennych, dla średniego w danym okresie 
stanu zapasów na składzie. 
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2. Wariant 3: 
- liczba pojedynczych równań - 2580, 
- liczba pojedynczych zmiennych- 3361 
- liczba elementów niezerowych -II 476 
- czas obliczeń - 52 sek. 

3. Wyniki modelu 

Spółka sprzedała w 1999 roku około 13,4 mln ton węgla, z czego prawie 9 mln ton trafiło na 
rynek krajowy, a ponad 4,4 mln ton na eksport. Miały węglowe to podstawowy produkt spółki, 
którego sprzedaż w 1999 roku sięgnęła l O mln ton. N atomiast węgiel koksowy to ponad 2,5 mln 
ton sprzedaży. Ceny produktów w poszczególnych kopalniach i w odniesieniu do gatunków 
węgla były dość zróżnicowane. Najdroższe były oczywiście węgle gmbe i średnie, tańsze miały 
i węgle koksowe. W odniesieniu do wszystkich gatunków węgla ceny uzyskiwane w eksporcie 
były zdecydowanie niższe do cen krajowych. Można było zaobserwować wahania sezonowe cen 
związane ze zmiennym popytem na węgle w zależności od pory roku. W konsekwencji za 
wyjątkiem października 1999 roku w całym okresie spółka wykazywała ujemną akumulację na 
sprzedaży węgla . W skali całego roku wyniosła ona -232 mln zł (tab. 1). 

Jak już wcześniej wspomniano, zmiennymi wyliczanymi w modelu są wielkości produkcji 
i sprzedaży poszczególnych gatunków węgla w kolejnych miesiącach w kopalniach oraz stan 
zapasów na koniec każdego miesiąca w kopalniach (dodatkową zmienną jest poziom cen 
poszczególnych gatunków węgla w kolejnych miesiącach w kopalniach dla wariantu trzeciego, 
gdzie popyt określony jest na podstawie krzywych popytu). Wszystkie pozostałe parametry 
ekonomiczne kopalń i całej spółki, takie jak wielkość przychodów ze sprzedaży węgla, poziom 
kosztów całkowitych i akumulacja, są jedynie pochodnymi tych wyliczeń. Model określa 
poziom miesięcznej sprzedaży poszczególnych gatunków węgla dla każdej z kopahl. osobno, tak 
aby maksymalizować wielkość akumulacji liczonej w skali całej spółki. 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń optymalizacyjnych dla opisanych wcześniej wa
riantów badań. Analizę przeprowadzono w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne 
spółki osiągane w kolejnych miesiącach danego roku. Wyniki spółki węglowej osiągane 

w kolejnych miesiącach 1999 roku przedstawiono na poniższych rysunkach jako wartości 
rzeczywiste, natomiast wyniki obliczeń optymalizacyjnych zaznaczono jako wyniki optymalne. 

Wariant l zakłada dokładne zaspokojenie miesięcznego popytu na poszczególne gatunki 
węgla na rynku krajowym i w eksporcie (rys. l c). Jak widać z tego rysunku popyt na węgieljest 
zmienny w czasie i rośnie od stycznia do kwietnia, następnie maleje w miesiącach letnich oraz 
znowu rośnie przed i w trakcie zimy. Aby sprostać temu zmiennemu zapotrzebowaniu spółka 
węglowa może stosować dwie podstawowe strategie działania: może manewrować wielkością 
sprzedaży gatunków węgla w poszczególnych kopalniach lub decydować o wielkości sprzedaży 
tych produktów w kolejnych miesiącach, wykorzystując do tego celu możliwość składowania 
węgla na zwałowiskach w celu późniejszej jego sprzedaży. W obu przypadkach spółka węglowa 
rozwiązuje nie tylko problem efektywnego dobom poziomu sprzedaży z poszczególnych ko
palń, lecz także po części eliminuje niekorzystny wpływ tzw. zjawiska sezonowości sprzedaży. 
Efekt zastosowania tych strategii uwidoczniony jest na rysunku la. Na rysunku tym widać, jakie 
jest zróżnicowanie miesięcznej produkcji pomiędzy wariantem początkowym, a wielkością 
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produkcji po optymalizacji5. Część produkcji trafia od razu do klientów, część jest jednak 
składowana w celu późniejszej jej sprzedaży (rys. l d). Składowisko pełni tu rolę stabilizatora 
dostaw oraz- co najistotniejsze-stabilizatora kosztów - i umożliwia elastyczne reagowanie 
na zmiany popytu na poszczególne gatunki węgla. Choć składowanie kosztuje, to jednak 
potencjalne korzyści ekonomiczne tego działania przewyższają te koszty. Jak widać z rysun
ku l d ilości składowanego węgla są dość znaczne i różnią się w poszczególnych miesiącach 
największe są w miesiącach letnich, gdy popyt na węgiel jest najmniejszy. 

Eliminację zjawiska sezonowości sprzedaży węgla można prześledzić w oparciu o analizę 
wielkości kosztów całkowitych kopalń (rys. l e). W porównaniu z wariantem bazowym, gdzie 
ich zróżnicowanie jest pochodną wielkości produkcji, po optymalizacji widać stabilizację tych 
kosztów w całym okresie. Choć ich wielkość mierzona w skali całej spółki praktycznie się nie 
zmienia (w wariancie początkowym wynoszą l ,65 mld zł, a po obliczeniach optymalizacyjnych 
sięgają kwoty 1,67 mld zł- tab. l), to jednak czasowe przesunięcia w produkcji i sprzedaży 
poszczególnych gatunków węgla w decydujący sposób wpływają na wysokość osiąganych 
przychodów, które rosną praktycznie w każdym miesiącu (rys. l f). W porównaniu z rozwią
zaniem bazowym całkowita wielkość przychodów spółki rośnie z 1,42 do 1,54 mld zł. Ma to 
oczywiście swoje odzwierciedlenie w wielkości akumulacji, która rośnie z -232 mln zł do -134 
mln zł, czyli o 42% (tab. 1). 

Wariant 2 różni się od poprzedniego tym, iż popyt na poszczególne gatunki węgla na rynku 
krajowym- takjak w wariancie 1-jest zaspokojony, nie ma natmpiast ograniczeń dostaw na 
eksport. Stąd zasadne jest pytanie, czy spółka powinna sprostać temu zwiększonemu za
potrzebowaniu, czy raczej zrezygnować z dodatkowej sprzedaży. Wariant ten dość dobrze 
wyjaśnia problematykę opłacalności eksportu, czy też ogólnie- zwiększenia skali produkcji. 
Otóż mamy tu do czynienia z sytuacją, w której spółka węglowa ma możliwość sprostania 
pojawiającemu się_ dodatkowemu popytowi. r choć jest to w tym przypadku ,jedynie'' szansa 
dodatkowego eksportu węgla, gdzie uzyskiwane ceny za swoje produkty są w większości 
przypadków niższe niż w kraju, to -jak pokazują wyniki obliczeń - z tej szansy spółka 
skutecznie korzysta. Zwiększają się- w porównaniu z wariantem l - poziomy produkcji 
i sprzedaży spółki w kolejnych miesiącach (rys. 2a i 2c) oraz roczny poziom sprzedaży 
całkowitej- z 13 ,3 mln ton do 15,5 mln ton (ta b. l). Oczywiście całość tej nadwyżki kierowana 
jest na eksport. Podobnie jak w wariancie poprzednim znaczne ilości węgla są składowane na 
zwałowiskach. Jednak w tym przypadku składowiska są wykorzystywane w mniejszym stopniu 
(roczna wielkość składowanego węgla maleje z 5,2 mln ton do 4,9 mln ton), gdyż dodatkowa 
produkcja może być od razu kierowana na eksport. 

Bezpośrednim skutkiem zwiększenia poziomu produkcji, a tym samym sprzedaży określonych 
gatunków węgli, jest wzrost kosztów produkcji. Koszty całkowite - w porównaniu z wariantem 
bazowym- rosnązarówno w układzie miesięcznym (rys. 2e),jak i w skali całego roku- do kwoty 
1,76 mld zł, czyli o prawie 113 mln zł (tab. l) . Dodatkowe przychody, uzyskiwane na skutek 
zwiększonej sprzedaży eksportowej, są jednak większe i wynoszą 276 mln zł (rys. 2f). Stąd 

obserwowana jest poprawa akumulacji spółki zarówno w układzie miesięcznym (rys. 2g), jak 
i w skali całego roku. Ta ostatnia wartośćrośnie z-232 mln zł do -69 mln zł, czyli aż o 70% (tab. l). 

5 Elastyczność doboru wielkości produkcji w kopalniach ograniczona jest oczywiście zdolnościami produ

kcyjnymi kopalt\ . Przyj~to, że maksymalne zdolności produkcyjne kopalń są niczmienne w kolejnych miesiącach 
i si~gają najwyższej wielkości sprzedaży w całym okresie analizy (rys. l b). 
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Fig. I. The economic results o f the coalmines company - scenario l 
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Tabcła l. Wyniki ekonomiczne spółki w<;glowcj dla rozpatrywanych wariantów obliczc!l 

Table l. The cconomic results o f thc coalmincs company for considcrcd scenarios 

Wyszczególnienie Wyniki rzeczywiste Wariant l Wariant 2 Wariant 3 

Produkcja [tys. ton J 13 368 13 368 15 490 14 853 

Sprzedaż [tys. ton] 13 368 13 368 15 490 14 680 

Koszty całkowite [mln zł] l 653 l 675 l 767 l 738 

Przychody całkowite [mln zł] l 421 l 539 l 698 l 607 

Akumulacja [mln zł] - 232 -134 - 69 -131 

Rozpatrywane do tej pory warianty obliczeń skupiały sitt na analizie optymalnej struktury 
sprzedaży poszczególnych gatunków wttgla, gdy popyt na te produkty jest w pełni przewi
dywalny. W warunkach gospodarki rynkowej sytuacja taka jest niezmiernie rzadko spotykana. 
Ponadto, z punktu widzenia spółki W((glowej ważniejsze jest zarządzanie sprzedażą węgla 
w perspektywie kilku lub kilkunastu miesięcy, w określonych warunkach niepewności związa
nych z kształtowaniem się wielkości popytu i cen na ich produkty. Sytuacj(( taką opisuje wariant 
3, w którym popyt na poszczególne gatunki węgla na rynku krajowym i w eksporcie nie jest 
zdeterminowany, ale jest określony na podstawie krzywych popytu. Podstawową trudnością 
w tego typu podejściu jest do tej pory brak odpowiednich danych statystycznych do prawidłowe
go oszacowania popytu w zależności od oferowanej ceny. Warto jednak podkreślić, że w sytua
cji gry rynkowej tego typu relacje odgrywają coraz większą rolę i będą również istotne w pol
skim górnictwie węglowym. 

Opisanie relacji popytowych na węgiel za pomocą krzywych popytu niesie za sobą określone 
konsekwencje. W tym przypadku cena jest funkcją ilości węgla na rynku- im większy popyt, 
tym mniejsza cena. Oznacza to, że sprostanie ewentualnemu dodatkowemu popytowi na rynku 
musi być okupione mniejszymi przychodami ze sprzedaży. Przy prawie niezmiennych kosztach 
całkowitych poprawa wskaźnika akumulacji całkowitej powinna być dla tego przypadku mniej
sza, aniżeli w wariancie zakładającym stałe ceny. 

Analiza wyników badań dla wariantu 3 potwierdza te wnioski. W porównaniu z wariantem 2 
wielkość produkcji i sprzedaży całkowitej w spółce spada o ponad 800 tys. ton, choć wciąż są 
one większe niż w wariancie l (tab. l) . Ponadto można zaobserwować większą niż poprzednio 
nieregularność miesięcznych poziomów produkcji i sprzedaży węgla (rys. 3a i 3c). Skoki te są 
prostąkonsekwencjązwolnienia warunku na dotrzymanie sztywnego popytu. Model tak steruje 
wielkością i optymalnym czasem sprzedaży, aby warunki ekonomiczne takiej strategii były 
najlepsze. Koszty całkowite - w porównaniu z wariantem 2 - maleją, lecz spadek ten jest 
niewielki, gdyż decydującą rolę odgrywają tu wysokie koszty stałe. Zdecydowanie większy 
spadek widać w przypadku wielkości przychodów (rys. 3f), które maleją do poziomu l ,6 mld zł. 
(ta b. l). Choć przychody z eksportu węgla pozostają na niezmiennym poziomie (ceny węgla są 
tutaj stałe), to jednak na rynku krajowym zaspokojenie dodatkowego popytu okupione jest 
obniżką cen. Uzyskiwane wyniki finansowe spółki (rys. 3g) wynoszą -131 mln zł i choć są 
gorsze niż w wariancie 2 o ponad 62 mln zł , są jednak korzystniejsze niż w wariancie l o około 
4 mln zł (tab. l). 
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Plenary session 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

W tabeli l przedstawiono zbiorcze zestawienie wyników ekonomicznych spółki węglowej 
dla rozpatrywanych wariantów obliczeń. 

Wnioski 

Prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem to warunek jego sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania na konkurencyjnym rynku. Jednym z możliwych sposobów usprawnienia 
zarządzania przedsiębiorstwem jest prowadzenie racjonalnego systemu zarządzania sprzedażą 
swoich produktów. W artykule przedstawiono możliwości i efekty ekonomiczne wprowadzenia 
takiego systemu w przedsiębiorstwie górniczym. Wyniki przeprowadzonych badań optymali
zacyjnych dostarczają przekonujących dowodów na to, że prezentowany system zarządzania 
może znacząco poprawić wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębior
stwa górniczego poprzez racjonalny dobór producentów, zakresu produkcji określonych ga
tunków węgla (czyli wykorzystanie efektu skali produkcji) , jak i wybór najkorzystniejszego 
momentu sprzedaży (eliminacja niekorzystnego wpływu tzw. sezonowości sprzedaży węgla) 
można z powodzeniem wybrać najkorzystniejszy wariant rozwoju przedsiębiorstwa . 

W przypadku wszystkich rozpatrywanych wariantów obliczeń otrzymano znaczące po
lepszenie wyników ekonomicznych spółki węglowej. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest 
wariant zakładający nie limitowany popyt na węgle w eksporcie, w którym poprawa akumula
cji - w porównaniu z sytuacją wyj~ciową- wynosi aż 70%. Nawet jedrfak przy niezmie
nionych wielkościach zapotrzebowania na poszczególne gatunki węgli (wariant l) istnieją 

znaczące rezerwy umożliwiające poprawę akumulacji (o 42%). Zarządzanie wielkością sprze
daży w najbardziej realistycznym wariancie zachowania się spółki na rynku, uzależniającym 
rozmiary zapotrzebowania od oferowanej ceny na poszczególne produkty, również umożliwia 
poprawę wyników ekonomicznych. W tym przypadku możliwy wzrost akumulacji w porów
naniu z rzeczywistymi wynikami finansowymi spółki , osiąganymi w 1999 roku, wynosi 43%. 

Prezentowana praca pokazuje w zasadzie niewielki zakres możliwości wykorzystania mo
delowania matematycznego w zarządzaniu spółką węglową. W prezentowanym artykule sku
piono się na zagadnieniu zarządzania wielkością sprzedaży w spółce węglowej jako jednym 
z podstawowych elementów wpływających na pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Prezentowa
ny model jest rozszerzoną wersją modelu opracowanego wcześniej w IGSMiE P AN w Kra
kowie. Od poprzedniej wersji różni się zdecydowanie szerszym zakresem analizowanych związ
ków. Po pierwsze, podstawowe kategorie ekonomiczne, takie jak koszty, ceny, popyt były 
rozpatrywane w odniesieniu do poszczególnych gatunków węgla produkowanych w spółce . 

Po drugie, analizowano dodatkowo wpływ takich czynników, jak sezonowość sprzedaży 
węgla oraz zmienność popytu na poszczególne produkty i kierunki zbytu. W opinii autorów 
wyniki pracy upoważniają do stwierdzenia, że prezentowane narzędzie może być skutecznie 
wyko-rzystywane w praktycznym zarządzaniu ekonomicznym w spółkach. Zastosowany aparat 
mate-matyczny w pełni odzwierciedla rzeczywiste relacje zachodzące zarówno w spółkach 
węglo- wych, jak i otoczeniu zewnętrznym . Po pewnych modyfikacjach w kierunku 
uwzględnienia szczególnych uwarunkowań technologicznych produkcji w kopalniach 
oraz wprowadzeniu modułu analizy finansowej prezentowany model ten może być narzę
dziem pozwalającym na kompleksową, wieloaspektową optymalizację funkcjonowania 
przedsiębiorstw górniczych. 
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Sales management in the coal mining company 

Abstract 

The paper describes the optimisation model developed for sales management in the coal 
mining company. Implementation of the model-based approach to sales management can 
improve the financial results of the mining companies. The model, including data used in 
computations, the economic parameters ofthe eonsiciered coal mines and structure ofthe model 
are presented. The results of the model' s experiments were analysed in relation to different 
scenarios o f coal demand. 
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Streszczenie 

Celem pracy jest omówienie obecnej sytuacji i wysunięcie wniosków zmierzających do jej 
zmiany zgodnie z dobrze pojmowanym interesem polskiego górnictwa i budownictwa gór
niczego. W rozdz. 2 omówiono podstawy prawne działalności projektowej w górnictwie, 
a następnie (w rozdz. 3) przytoczono zasady ochrony prawnej zawodu projektanta w budow
nictwie. W podsumowaniu dokonano krótkiej analizy i sformułowano wnioski zmierzające do 
poprawy obecnej sytuacji prawnej . 

l. Wstęp 

Po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczął się w Polsce ożywiony rozwój gór
nictwa, a w ślad za tym - budownictwa górniczego, zajmującego się wykonawstwem gór
niczych wyrobisk udostępniających i przygotowawczych w czasie budowy i rozbudowy kopalń 
głębinowych. O rozwoju tym świadczą m.in. następujące liczby: w latach 1945-1989 wy
konano (jedynie w kopalniach węgla kamiennego) około 260 km szybów (w tym ok. 160 km 
z powierzchni) oraz ok. 5760 km wyrobisk korytarzowych kamiennych. 

W ślad za rozwojem budownictwa górniczego postępowały rozwiązania prawne. Dekret 
z dnia 6 maja 1953 r.- Prawo górnicze [l] stanowił wart. 9, że przedsiębiorstwem górniczym 
w rozumieniu prawa górniczego jest przedsiębiorstwo lub inna instytucja, która wydobywa 
kopaliny, a wart. 10 dodawał, że przepisy prawa górniczego stosuje się odpowiednio w przy
padiw budowy nowego zakładu górniczego lub rozbudowy istniejącego zakładu górniczego. 
W praktyce oznaczało to, że przedsiębiorstwa robót górniczych i głębienia szybów mogły mieć 
strukturę zbliżoną do struktury kopalnianej, w której stanowiska dozoru i kierownictwa ruchu 
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zakładu górniczego były identyczne w porównaniu do odpowiednich stanowisk w kopalniach. 
O roli tych przedsiębiorstw świadczył również zapis § l ust. 2 Zarządzenia Prezesa Wyższego 
Urzędu Górniczego z dnia 9 września 1967 r. w sprawie zasad sporządzania oraz trybu za
twierdzania planów ruchu zakładów górniczych [2] (MP nr 52 poz. 261 ), że przedsiębiorstwa 
wykonawstwa lub inne jednostki organizacyjne, które budują nowe zakłady górnicze !uh WJ!

Iamują roboty przy rozbudowie istniejących zakładów górniczych, sporządzają w uzgodnieniu z 
inwestorem (zleceniodawcą) projekty czę.ki planu ruchu [. .. }, dotyczące danych robót. 

Intensywny rozwój górnictwa w latach siedemdziesiątych wpłynął na wzrost znaczenia 
budownictwa górniczego, co znalazło swoje odbicie w znowelizowanym prawie górniczym [3]. 
W art. 11 znowelizowanego prawa górniczego znalazł się zapis, że przepisy prawa górniczego 
stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw budujących nowe zakłady górnicze !uh wyko
nujących roboty w istniejących zakładach górniczych - w zakresie dotyczącym tych robót. 
Uregulowania te spowodowały, że wszystkie jednostki organizacyjne uczestniczące fizycznie 
w ruchu i budowie kopalni posiadały jednakowy praktycznie i przejrzysty status prawny 
określony zasadami prawa górniczego. 

Rok 1989 przyniósł rozpoczęcie w kraju transformacji ustrojowej. Wprowadzenie zasad 
gospodarki rynkowej nie ominęło również górnictwa, a w konsekwencji i budownictwa górni
czego. Znalazło to wyraz w kolejnej nowelizacji prawa górniczego [4]. Podmiotem nowego 
prawa geologicznego i górniczego stał sięprzedsiębiorca, którym, zgodnie z art. 6 p. 6) Ustawy, 
jest podmiot posiadający koncesję na prowadzenie działalności regulowanej ustawą. Art. 15 
Ustawy wyjaśnia, że koncesji wymaga: l) poszukiwanie bądź rozpoznawanie złóż kopalin, 
2) wydobywanie kopalin ze złóż, 3) bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze 
oraz składowanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych, 4) poszukiwanie i wydo
bywanie surowców mineralnych znajdujących się w odpadach powstałych po robotach gór
niczych oraz po procesach wzbogacania kopalin. Konsekwencją tych uregulowań była fak
tyczna utrata przez przedsiębiorstwa robót górniczych i budowy szybów statusu zakładu gór
niczego. Wytworzyła się dziwna sytuacja prawna; inżynieryjno-techniczny pion tych przedsię
biorstw uległ rozbiciu na dwie zmieniające się w czasie części: część załogi i służb inżynieryjno
-technicznych zatrudnionych w robotach i w ich dozorze na terenie kopalń podlegała nadal 
jurysdykcji państwowego nadzoru górniczego, a pozostała część miała niejasny status prawny. 
Szczególnie wyraźnie uwidoczniło się to w zagadnieniach projektowania. 

Projektowanie obiektów podziemnego budownictwa górniczego nie jest objęte żadnymi 
przepisami określającymi kwalifikacje projektantów (z wyjątkiem obudowy kotwowej). Po
przednio obowiązujące wersje prawa górniczego również nie reglamentowały kwalifikacji 
projektanta, w związku z tym wytworzyła się sytuacja, że przedsiębiorstwa robót górniczych 
i głębienia szybów ukształtowały własną kadrę wysoko wyspecjalizowanych projektantów 
z wyższym i średnim wykształceniem technicznym, którzy wykonywali projekty w strukturach 
przedsiębiorstw, a kierownictwo tych przedsiębiorstw (tzn. kierownicy ruchu zakładów gór
niczych) zatwierdzali te dokumentacje, potwierdzając tym samym kwalifikacje projektantów. 
Ten sposób stracił swoją rację bytu wraz z wprowadzeniem znowelizowanego prawa geolo
gicznego i górniczego [4]: zatwierdzenie projektu przez fachowy nadzór w przedsiębiorstwie 
robót górniczych lub budowy szybów straciło ważność prawną; kolejna nowelizacja [32] z lipca 
ub. r. nie zmieniła tych ustaleń. W przypadku projektów technicznych wyrobisk górniczych 
sytuacja jest jasna z punktu widzenia prawnego- projekty te zatwierdzane są przez kierownika 
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ruchu zakładu górniczego, w którym projekt będzie realizowany. Stan ten nie jest natomiast 
klarowny z punktu widzenia merytorycznego - można sobie wyobrazić sytuację, że projekt 
będzie wykonany przez osobę niekompetentną, a następnie zatwierdzony przez kierownika 
ruchu zakładu górniczego, który przecież w pewnych przypadkach specjalistycznych może 
podjąć błędną decyzję. Zachodzi zatem potrzeba prawnego uregulowania odpowiedzialności 
projektanta oraz, co jest z tym związane , formalnego potwierdzenia jego kwalifikacji. 

Związana z tym jest również sytuacja prawna projektowania technicznego wyrobisk pod
ziemnych niegómiczych, która stwarza niekorzystne warunki dla specjalistów - górników. 
W przypadku projektów technicznych wyrobisk podziemnych niegórniczych (np. wyrobiska 
hydrotechniczne, tunele komunikacyjne itp.) i innych obiektów budownictwa podziemnego (np. 
podziemne magazyny, garaże itp.) brak jest jednoznacznych uregulowań prawnych. Projekt 
powstały w specjalistycznym przedsiębiorstwie robót górniczych lub budowy szybów jest 
wykonany w sposób profesjonalny, z wykorzystaniem zasad wiedzy górniczej i ogólnotech
nicznej, ale nie posiada żadnej wartości prawnej ; wartość tę zyskuje dopiero po jego podpisaniu 
przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Wytworzyła się w ten sposób kuriozalna 
sytuacja, że projekty techniczne wykonywane przez specjalistów uzyskują wartość dokumen
tacyjną po ich podpisaniu przez osoby z uprawnieniami budowlanymi z innych specjalności, nie 
posiadające odpowiedniego przygotowania w zakresie budownictwa górniczego i podziemnego. 

Celem pracy jest omówienie obecnej sytuacji i wysunięcie wniosków zmierzających do 
jej zmiany zgodnie z dobrze pojmowanym interesem polskiego górnictwa i budownictwa 
górniczego. W rozdz. 2 omówiono podstawy prawne działalności projektowej w górnictwie, 
a następnie (w rozdz. 3) przytoczono zasady ochrony prawnej zawodu projektanta w bu
downictwie. W podsumowaniu dokonano krótkiej analizy i sformułowano wnioski zmierzające 
do poprawy obecnej sytuacji prawnej . 

2. Podstawy prawne działalności projektowej w górnictwie 

Zasadnicze stwierdzenia dotyczące projektowania w górnictwie zawarte są w art. 63 prawa 
geologicznego i górniczego [ 4, 32] stanowiącym, że ruch zakładu górniczego odbywa się na 
podstawie planu ruchu, zgodnie z zasadami techniki górniczej. Plan ruchu, sporządzany zgodnie 
z Zarządzeniem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego [5], obejmuje charakterystykę 

techniczną zakładu górniczego (w tym: warunki geologiczne i hydrogeologiczne, zagrożenia 
naturalne, wyrobiska górnicze i obiekty budowlane zakładu górniczego) oraz podstawowe 
parametry projektowanych robót górniczych i budowlanych na terenie zakładu górniczego. 
Bardziej szczegółowe planowane rozwiązania techniczne w zakresie robót górniczych są podane 
w dokumentacji przedstawiającej szczegółowo sytuację geologiczną i górniczą (§ 39 ust. l 
Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu [6]). Z treści § 40 i 41 cyt. Rozporządzenia 
wynika, że mają to być projekty techniczne eksploatacji (§ 40) oraz projelczy techniczne wraz 
z technologią wykonywania robót dla drążenia, zbrojenia i likwidacji wyrobisk oraz dla robót 
wiertniczych(§ 41). 

Cytowane Rozporządzenie [6] określa zawartość wymienionego projektu. Projekt tech
niczny eksploatacji powinien zawierać (§ 40 ust. 2): 

l) charakterystykę złoża (pokładu) , wraz z niezbędnymi mapami i przekrojami, 
2) sposoby udostępniania i przygotowania złoża (pokładu) do wybierania, 
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3) projektowany podział złoża na warstwy i systemy wybierania złoża, wraz z określeniem 
sposobów obudowy wyrobisk i likwidacji przestrzeni wybranej, 

4) dane dotyczące wyposażenia wyrobisk w maszyny i urządzenia, 

5) sposób przewietrzania, 
6) sposoby zabezpieczenia przed występującymi zagrożeniami, dostosowane do rodzajów 

i stopnia nasilenia zagrożeń, 
7) schematy odstawy urobku i transportu materiałów oraz stosowane urządzenia trans

portowe, 
8) sposób odwadniania, 
9) rodzaj i zapotrzebowanie na energię, urządzenia do zasilania i sterowania maszyn i innych 

urządzeń oraz układ rurociągów wodnych, przeciwpożarowych, sprężonego powietrza i innych, 
l O) określenie sposobu doprowadzania energii, w szczególności elektrycznej, wraz z roz-

planowaniem sieci i podstawowych urządzeń elektrycznych, 
11) przewidywany zakres automatyzacji, 
12) systemy łączności oraz sygnalizacji alannowych. 
Projekt techniczny drążenia, zbrojenia i likwidacji wyrobiska oraz projekt techniczny robót 

wiertniczych powinien zawierać (§ 41 ust. 2): 
l) mapę wyrobisk górniczych z naniesieniem przewidywanych robót gómiczych i plano

wanych strat w zasobach, 
2) niezbędne przekroje i dane mierniczo-geologiczne, 
3) charakterystykę zagrożeń naturalnych, spodziewanych zaburzeń geologicznych oraz wy-

nikających z dotychczas prowadzonych robót gómiczych, 
4) sposoby zabezpieczenia przed zagrożeniami, 
5) rodzaj urządzeń stosowanych w wyrobisku. 
Projekty techniczne są zatwierdzane przez kierownika ruchu zakładu górniczego ( § 40 ust. 1 

oraz§ 41 ust. l). 
Jedną z zasadniczych części projektu technicznego wyrobiska jest projekt jego obudowy. 

Obowiązek wykonywania obudowy wynika bezpośrednio z treści § 195 Rozporządzenia [6]. 
Rodzaje obudowy oraz sposoby jej wykonywania ustala, zgodnie z § 197 ust. l p. l) Roz
porządzenia kierownik działu robót gómiczych. Podstawowe wymagania w stosunku do obu
dowy wyrobiska ustala§ 198 Rozporządzenia [6]: 

- niezwłoczne zabezpieczenie stropu po odsłonięciu, 

- odpowiednia stabilność i podporność, 
- wypełnienie przestrzeni pomiędzy obudową i górotworem, 
- dodatkowe zabezpieczenie przed przewróceniem stojaków o wysokości przekracza-

jącej 3m, 
- niezwłoczne wzmocnienie obudowy w razie pogorszenia się własności skał lub zwięk

szenia ciśnienia górotworu. 
Rozpmndzenie określa w sposób szczegółowy zasady projektowania obudowy kotwowej 

(§ 196). W przypadku innych rodzajów obudowy ustala, że doboru obudowy wyrobisk kory
tarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny należy dokonywać 

w oparciu o zasady okre.1:lone przez rzeczoznawcę wskazanego przez Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego. Do chwili obecnej opracowano już trzy tomy zasad projektowania i doboru obu
dowy stalowej łukowej w kopalniach węgla kamiennego [7, 8, 33]. 
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Rozporządzenie [6] ustala również status rzeczoznawcy wskazanego przez Prezesa Wyż
szego Urzędu Górniczego. W przypadku obudowy kotwowej do obowiązków rzeczoznawcy 
należy: 

l) kierowanie badaniami górotworu w . zakresie niezbędnym do opracowania projektu 
obudowy kotwowej i nadzór nad nimi, 

2) wykonywanie projektu kotwienia, 
3) opracowanie i wdrożenie programu niezbędnych badań celem bieżącej i długofalowej 

oceny zachowania się górotworu w obrębie kotwionego wyrobiska, 
4) weryfikacja projektu kotwienia, 
5) sprawowanie nadzoru autorskiego, 
6) współpraca i wymiana doświadczeń z inżynierami do spraw kotwienia w okresie drążenia 

i utrzymywania wyrobisk w obudowie kotwowej . 
W przypadku innych rodzajów obudowy obowiązkiem rzeczoznawcy jest określenie zasad 

doboru oraz, jak należy sądzić, projektowania obudowy(§ I97 ust. l p. 3). Ostatnia nowelizacja 
prawa geologicznego i górniczego [32] wprowadziła w art. 78a nowy podmiot prawny -
rzeczoznawcę do spraw ruchu zakładu górniczego. Przygotowywane rozporządzenia wyko
nawcze wyjaśnią, czy zmieni to sytuację prawną projektowania górniczego. 

Przy wykonywaniu projektu technicznego obowiązuje, rzecz jasna, nadrzędna zasada wy
rażona wart . 63 prawa geologicznego i górniczego [4, 32], tj. zgodność z zasadami techniki 
górniczej. Oznacza to, że projekt techniczny powinien być zgodny w szczególności z prawem 
geologicznym i górniczym oraz wydanymi na jego podstawie (art. 78 prawa geologiczne
go i górniczego) przepisami szczegółowymi, a w szczególności z następującymi aktami 
prawnymr: 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia I4 kwietnia I995 L w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie
czenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. nr 67 poz. 342 
z późn. zm.) [6] , 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 L w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie
czenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych (Dz.U. nr 1I4 
poz. 552) [9], 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia I l stycznia 1995 L w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpie
czenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otwo
rami wiertniczymi (Dz. U. nr 22 poz. 1I9 z późn. sprost.) [IO], 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia I9 października I994 L w sprawie 
środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych (Dz.U. nr 135, 
poz. 702) [II]. 

Zgodnie z art. 43 ust. l p. 2) i 4) prawa geologicznego i górniczego [ 4, 32] dla ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz magazynowania i skła
dowania substancji oraz odpadów sporządza się dokumentację geologiczno-inżynierską. Szcze
gółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać dokumentacja hydrogeologiczna i geologicz
no-inżynierska, są sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa [12]. 
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Do wymienionych powyżej zasad obowiązujących przy projektowaniu należy jeszcze dodać 
stosowanie norm. Zgodnie z ustawą o normalizacji [13] obowiązkowe jest stosowanie tych 
nonn, dla których obowiązek ten wprowadził odpowiedni minister. W przypadku projektowania 
górniczego obowiązują normy wymienione w załącznikach do rozporządzeń Ministra Gos
podarki [ 14 ], Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji [15] oraz Ministra Łączności [ 16] . 
Należy dodać, że ustawa o zamówieniach publicznych [17] wart. 17 ust. l nałożyła obowiązek 
stosowania norm, stwierdzając, że przedmiot zamówienia ola-eśla się za pomocą obiektywnych 
cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm lub klaJyfikacji wydanych 
na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej[ .. .}, a w odniesieniu do 
robót budowlanych dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót. Opracowywany projekt musi również uwzględniać, że zakładach górniczych mogą być 
stosowane jedynie maszyny, urządzenia, materiały, środki strzałowe i sprzęt strzałowy dopusz
czone do stosowania w zakładach górniczych [18]. W odpowiednich przypadkach obowiązują 
również ogólne przepisy, dotyczące stosowania materiałów budowlanych [19-22]. 

Z przedstawionych rozważań wynika wniosek o ważności roli i obowiązków projektanta 
w górnictwie i budownictwie górniczym. Od jego decyzji w procesie projektowania zależy m.in. 
bezpieczeństwo pracy górników, a w skrajnych przypadkach nawet ich życie. Niewłaściwe 
decyzje projektowe mogąpociągnąć za sobąrównież powstanie dodatkowych nieuzasadnionych 
kosztów, które zmniejszają atrakcyjność ekonomiczną produkcji górniczej . 

. Obowiązujący w kraju system prawa geologicznego i górniczego szczegółowo reguluje 
kwalifikacje osób zatrudnionych w zakładach górniczych. Wymienić tutaj należy następujące 
przep1sy: 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia l O października 1994 r. w sprawie 
kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych 
oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego [23], 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 września 1997 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa i dozoru ruchu 
zakładów górniczych oraz mierniczego górniczego i geologa górniczego [24], 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia l O października 1994 r. w spra
wie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifi
kacji [25], 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1999 r. zmieniające rozpo
rządzenie w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szcze
gólnych kwalifikacji [26]. 

System ten jest bardzo rygorystyczny i sprawnie egzekwowany przez organy państwowego 
nadzoru górniczego. W świetle przeprowadzonych rozważań budzi zdziwienie fakt, że w ze
stawieniu pracowników o reglamentowanych kwalifikacjach brakuje projektantów górniczych. 
Istniejąca luka prawnajest niebezpieczna i może doprowadzić do poważnych następstw, a nawet 
katastrof górniczych, wynikających z niedostatecznych kwalifikacji projektantów. Sytuacja jest 
tym bardziej poważna, że wraz z wprowadzonymi nowymi zasadami gospodarki rynkowej uległ 
erozji obowiązujący w poprzednim systemie ekonomicznym system weryfikacji projektów, 
o czym była już mowa we wprowadzeniu. 

System ochrony zawodu projektanta od wielu lat obowiązuje w budownictwie - będzie 

o tym mowa w następnej części pracy. 
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3. Ochrona prawna zawodu projektanta w budownictwie 

Instytucja ochrony prawnej zawodu projektanta w budownictwie (tzw. ,,uprawnienia bu
dowlane") znana była już w przedwojennym prawie budowlanym z 1928 r. [27]. Zgodnie z art. 5 
obowiązującego obecnie prawa budowlanego [20] obiekt budowlany należy projektować, lm
dawać, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obo
wiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający: 

l) spełnienie wymagm1 podstawowych dotyczących: 
a) bezpieczelistwa konstrukcji, 
h) bezpieczelistwa pożarowego, 
c) bezpieczelistwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony .6·odowiska, 
e) ochrony przed halasem i drganiami, 
f) oszczędno~;ci energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, a w szczegóbw.~ci w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ~;cieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz 
lączno~;ci, 

3) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczególności poruszające się 
na wózkach inwalidzkich, 

4) ochronę ludno~;ci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, określonymi w odrębnych 
przepisach, 

5) ochronę dóbr kultury, 
6) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 
Spełnienie tych wymagań, zgodnie z prawem budowlanym, mogą zapewnić jedynie osoby 

pełniące tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tzn. prowadzące działalno.~ć 
związaną z konieczno.~cią fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązy
wania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szcze
gólno.ś:ci dzialalno.~ć obejmującą: 

l) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno -budowlanych i sprawowanie 
nadzoru autorskiego, 

2) kierowanie budową lub innymi robotami-budowtanynu, 
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i lam-

troJę techniczną wytwarzania tych elementów, 
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego, 
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, 
6) wykonywanie nadzoru budowlanego, 
7) rzeczoznawstwo budowlane (art. 12 ust. l prawa budowlanego [20]). 
Osoby te powinny mieć odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, 

stwierdzone przez wojewodę decyzją zwaną "uprawnieniami budowlanymi"; od stycznia b.r. 
sprawy te przejmują izby architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów [34] . Art. 12 
ust. 6 prawa budowlanego [20] precyzuje odpowiedzialność ww. osób: osoby wykonujące 
samodzielnefunkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tychfimkcji 
zgodnie z przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za 
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należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej wła.§ciwą organizację, bezpieczeństwo ijako.§ć. 
Art. 13 prawa budowlanego [20] stanowi, że uprawnienia budowlane mogą być udzielane do 
projektowania lub/oraz kierowania robotami budowlanymi. Szczegółowe przepisy w tym za
kresie zawierają rozporządzenia wykonawcze: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie [28], 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu działania okręgowych inspektorów kolejnictwa jako 
organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego [29], 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 grudnia 1996 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie transportu 
kolejowego [30], 

- Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia l O października 199 5 r. w sprawie samo
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym [31]. 

Obowiązki i uprawnienia projektanta w budownictwie są uregulowane szczegółowo art. 20 
i 21 prawa budowlanego [20]. Zgodnie z nim do podstawowych obowiązków projektanta należy 
m . m.: 

l) opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami okrdlonymi 
w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) zapewnienie, w razie potrzeby, udziału w opracowaniu projektu osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne sko
ordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, 

3) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w za-
kresie wynikającym z przepisów, 

4) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
5) uzgadnianie dokmnentów technicznych, o których mowa w art.l O ust. 3, 
6) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu w za

kresie: 
a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z pro

jektem, 
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do prze

widzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nad
zoru inwestorskiego. 

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego 
pod względem zgodności z przepisami. w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi 
Polskimi Normami, przez osobę posiadającą uprawnienia bttdowlane do projektowania bez 
ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego. 

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo: 
l) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej 

realizacji, 
2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: 

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, 
b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 
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Przedstawiony system ochrony prawnej zawodu projektanta w budownictwie funkcjonuje 
już kilkadziesiąt lat i może stanowić wzór dla tego typu rozstrzygnięć w innych gałęziach 
gospodarki. 

4. Podsumowanie 

Porównanie systemów ochrony prawnej zawodu wysoko kwalifikowanych pracowników 
zatrudnionych w górnictwie i budownictwie prowadzi do interesujących spostrzeżeń. 

W zakresie kwalifikacji i odpowiedzialności kierownictwa i dozoru ruchu (kierowania 
budową) obydwa systemy są sprawne i dostosowane do specyficznych warunków wykonywania 
zawodu. 

Odmiennie sytuacja wygląda w zakresie projektowania. Prawo budowlane szczegółowo 
normuje sprawę kwalifikacji, odpowiedzialności i uprawnień projektanta, który de facto staje się 
w pełni odpowiedzialnym autorem projektu (lub jego weryfikatorem). Unormowania te stwa
rzają warunki do podnoszenia jakości prac projektowych, a przez to również do polepszenia 
warunków bhp ludzi zatrudnionych w wykonawstwie. W górnictwie istnieje inna sytuacja. 
Prawo górnicze w ogóle nie zauważa projektanta, nie formułuje żadnych wymagań odnośnie do 
jego kwalifikacji , nie określa jego odpowiedzialności oraz uprawnień . Projekt w górnictwie 
może być wykonany przez dowolną osobę, a cała odpowiedzialność za zawarte w nim roz
wiązania spada na kierownika ruchu zakładu górniczego, który ten projekt zatwierdza. Oczy
wiście w praktyce kierownik ruchu zakładu górniczego korzysta z pomocy powołanych przez 
siebie komisji specjalistów, ale to nie zuejmuje z niego odpowiedzialności za błędnie wykonany 
projekt. Sytuacja ta jest nienormalna-odpowiedzialność za rozwiązania przedstawione w pro
jekcie powinien ponosić projektant o kwalifikacjach stwierdzonych przez organ-państwowego 
nadzoru górniczego bądź przez izbę samorządu zawodowego (rozwiązanie analogiczne do [34]) 
oraz ponoszący odpowiedzialność analogiczną do odpowiedzialności osób kierownictwa i do
zoru górniczego (bądź członków samorządu zawodowego). W tym kierunku powinny pój ść 
odpowiednie uregulowania prawne. 
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Problem of legał protection of designer profession in mining and mining 
construction 

Abstract 

Discussion on the current situation and putting forward motions driving at its change 
according with well-founded interes t ofthe Polish miningand mining construction have been the 
target ofthe pap er. The l e gal bas i es ofthe design activity in mining have been discussed in chap t. 
2, and then (chap t. 3) the principles ofthe legal protection ofthe clesigner profession in building 
engineering have been discussed too. In the summary the brief analysis and the conclusions 
driving at the improvement ofthe current legal situation have been made. 
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"Wskaźnik odtworzenia" jako instrument zarządzania kopalniami 

Słowa kluczowe 

Zarządzan ie kopalnią - efektywność gospodarowania -zdolności wydobywcze 

Streszczenie 

W związku ze spadającym zapotrzebowaniem na węgiel, w ostatnich latach kopalnie Nad
wiślańskiej Spółki Węglowej S.A. zmuszone były do intensywnego ograniczania zdolności 
produkcyjnych, które jeszcze w roku 1997 wynosiły ponad l 00 tys. t/d. Przy załamaniu się 
popytu na węgiel w latach 1998-2000, kopalnie wykorzystywały w dużej mierze wcześniej 
wykonane wyrobiska, ograniczając roboty przygotowawcze. W artykule wykazano istotę zna
czenia posiadania odpowiednio przygotowanego frontu, zwłaszcza w sytuacji, gdy zdolności 
produkcyjne w NSW S.A. wykorzystywane są prawie w l 00%. 

l. Wstęp 

Kilka ostatnich lat w górnictwie to okres, w którym działania były skierowane na ogra
niczenie nadprodukcji węgla oraz poprawę wyniku ekonomicznego kopalń. Dalsze ograniczanie 
kosztów; bez analizy następstw takiego działania może stać się przeszkodą w utrzymaniu 
produkcji na określonym (efektywnym) poziomie. Szczególnie kosztowne i długotrwałe są 
prace służące przygotowaniu złoża do eksploatacji. 

W Nadwiślańskiej Spółce Węglowej przeprowadzono analizę kształtowania się wskaźnika 
natężenia robót przygotowawczych przypadających na l 000 ton wydobycia w latach 1995-
- 2000 oraz w I półroczu 200 l roku. Przedstawione poniżej tabele pokazują kształtowanie się 
wymienionego wskaźnika. 

Z zestawień wynika, że w latach 1999 2000 w wyniku ograniczania zdolności produkcyjnych 
nastąpił wyraźny spadek wykonywanych robót przygotowawczych. W 200 l r. wydobycie węgla 
osiągnie poziom roku 2000, co w konsekwencji powoduje konieczność odtworzenia posiada
nych zdolności produkcyjnych. Do tej pory jedynym parametrem określającym stopień przygo
towania złoża do eksploatacji był wskaźnik natężenia robót przygotowawczych (m/1 000 t) . 
Analiza frontu przeprowadzona w oparciu o przedmiotowy wskaźnik okazała się jednak 
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Tabela l. Kształtowanic si<; wskaźnika natężenia robót przygotowawczych w kopalniach NSW S.A. 

w latach 1995- 2000 m/1 000 t 

Tablc l. Dcvclopmcnt works' intcnsity indcx in thc NSW S.A. mincs in thc ycars 1995-2000 

Rok 

1995 l 1996 l 1997 l 1998 l 1999 l 2000 

Wskaźnik 

4,6 l 4,4 l 4,7 l 4,4 l 3,2 J 3,5 

Tabcła 2. Kształtowanic sil( wskaźnika natQżcnia robót przygotowawczych w kopalniach NSW S.A. 
w I półroczu 200 I roku m/1 000 t 

Tablc 2. Dcvclopmcnt works' intcnsity indcx in thc NSW S.A. mincs in thc tirst half ofthc ycar 2001 

Kopalnia I k\\ artał 2001 r. II kwartał 200 l r. I półrocze 200 l r. 

Brzeszcze 5,0 5,8 5,3 

Janina 5,7 5,9 5,8 

Pias t 2,9 3,7 3,2 

Silcsia 2,8 4,2 3,4 

Ziemowit 2,8 3,9 3,1 

NSW S.A. 3,5 4,4 3,8 

niewystarczająca . Dla rozeznania faktycznego stanu zdolności produkcyjnych kopalń należy 
określić, w jakim stopniu wykonywane roboty przygotowawcze prowadzą do odtworzenia 
frontu eksploatacyjnego. 

Gruntownej analizie poddano niektóre założenia Planu Techniczno-Ekonomicznego na rok 
2001. Plan ten zakłada wydobycie węgla w i lości około 14 mln ton oraz wykonanie 61 km 
wyrobisk chodnikowych. Obliczony wskaźnik natężenia robót przygotowawczych wyniesie 
około 4,3 m/1 OOOt. Należy zauważyć, że wskaźnik ten nie różni się zasadniczo od wskaźników 
uzyskiwanych w latach poprzednich, a nawet jest wyższy niż w roku 1999 i 2000. Analizując 

hannonogramy biegu ścian przewidzianych do eksploatacji w roku 200 l okazuje się, że dla 
zrealizowania założonego wydobycia sumaryczny ich postęp będzie wynosił około 20 km/rok. 
Wynika z tego, że eksploatowane ściany "zużyją" ponad 40 km wyrobisk korytarzowych 
(chodników przyścianowych), a zakładając l 0% rezerwę okazuje się, że w tym samym czasie 
należy wydrążyć 44 km wymienionych chodników dla odtworzenia zdolności frontu eksplo
atacyjnego. Liczba ta stanowi około 72% ogólnej ilości chodników przyjętych do realizacji 
w 2001 roku. , natomiast pozostałe wyrobiska chodnikowe stanowiłyby 28%, czyli około 17 km. 
Są to wyrobiska, które służą udostępnieniu nowych parceli, poziomów oraz są niezbędne ze 
względów technologicznych. 
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2. Wskaźnik odtworzenia frontu 

Z przedstawionej analizy wynika, że infonnacja w postaci wskaźnika natężenia robót 
przygotowawczych jest niewystarczająca dla właściwego rozeznania potrzeb i podjęcia decyzji 
dotyczących drążenia wyrobisk korytarzowych. Wymagane są więc odpowiednie instrumenty, 
umożliwiające podjęcie odpowiednich działań zabezpieczających efektywne funkcjonowanie 
kopalni. 

Z tych względów proponuje się stosować tzw. "wskaźnik odtworzenia frontu". Jest to 
stosunek długości chodników przyścianowych (wydrążonych oraz utrzymanych) w danym 
czasie do długości chodników przyścianowych "zużytych" w tym samym czasie przez front 
eksploatacyjny (ściany)- wyrażony w procentach. 

W k ' 'k d . postęp chodników drążonych [ + utrzymywanych] l ooo/ s azm o tworzema = x / o 

postęp ścian x 2 x l , l 

Należy zaznaczyć, że do obliczeń bierze się tylko tą część wyrobiska, która służy bez
pośrednio wydobyciu ( bez odcinków przebiegających przez pozostawiane filary, rozcinek 
ścianowych itp.).Długość chodników zużytych mnoży się natomiast przez współczynnik 1,1 
(rezerwa na straty nadzwyczajne). 

Kształtowamc się tego wskaźnika w pierwszym półroczu 200 l roku zobrazowano na przy
kładzie KWK "Janina" (tab. 3). Należy zaznaczyć, że ten pozytywny przykład nie dotyczy 

Tabcła 3. Wskaźnik odtworzenia frontu Kopalni Wt;gla Kamiennego "Janina" 

Tablc 3. Front rccrcation indcx in thc "Janina" minc 

Postt;p ścian [m] Postt;p chodników [m] Wskaźnik odtworzenia[%] d la: 

Micsąc Rzeczywisty Obliczeniowy* Drążonych 
Drążonych + Chodników Chodn. drążonych 

utrzym. drążonych + utrzymanych 

l l l l 

tn-c narast. m-c na ras t. m-c narast. 111-C narast. m-c narast. i m-c l narast. i 

Styczcłl 281 281 618,2 618,2 797 797 797 797 128,9 128,9 l 128,9 ln ,9 

Luty 254 535 558,8 l l 177,0 816 l 613 8 16 l 613 146,0 137,0 146,0 137,0 

Marzec l 291 826 640,2 l 817,2 700 2 313 700 2 313 109,3 127,3 109,3 

l~ Kwiecień 180 l 006 396,0 2 213,2 559 2 872 559 2 872 141,2 129,8 141,2 129,8 

Maj 251 l 257 552,2 2 765,4 174 3 046 324 3 196 31,5 110,1 58,7 115,6 l 
Czerwiec 216 l 473 475,2 1 3 240,6 480 3 526 603 3 799 101,0 108,8 126,9 117,2 l 

W k 
. 'k 

1 
. post((p chodników drążonych [ + utrzymywanych(przyścianowych)] 

s azm oc lworzcma = x 100% 
post((p ścian x 2 x l, l 

* oznacza post<;p rzeczywisty x 2,2 
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wszystkich kopalń Nadwiślańskiej Spółki Węglowej. W przypadkach odbiegających od właś
ciwego poziomu podejmuje się działania zmierzające do zmiany sytuacji poprzez zintensyfi
kowanie robót przygotowawczych. Łatwo zauważyć , że kształtowanie się "wskaźnika od
tworzenia" na poziomie 100% sygnalizuje utrzymanie istniejących zdolności wydobywczych 
frontu eksploatacyjnego. Biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia zjawisk nadzwyczajnych 
powinno dążyć się do uzyskania "wskaźnika" na poziomie przekraczającym l 00%. 

Ze względów ekonomicznych nie utrzymuje się ścian rezerwowych, ale w sytuacjach wyjąt
kowych istnieje konieczność posiadania frontu przygotowanego do uzbrojenia. W przypadku 
wystąpienia zjawisk nieprzewidzianych, których skutkiem jest konieczność zmiany lokalizacji 
eksploatacji w jak najkrótszym czasie dla uzyskania określonego poziomu produkcji rezerwę 
może stanowić jedynie wcześniej przygotowana rozcinka (wykonane wyrobiska korytarzowe). 
Uzbrojenie techniczne ściany można bowiem wykonać w okresie 2-3 miesięcy z możliwością 
przyspieszenia w zależności od zaangażowania sił i środków, natomiast nie da się znacząco 
zwiększyć postępu w drążeniu wyrobisk korytarzowych. 

3. Inne wskaźniki 

W celu właściwego przygotowania frontu koniecznajest dokładna wiedza na temat zasobów 
kopalni. 

Każda kopalnia ma udokumentowane zasoby węgla dla swoich złóż w Dokumentacjach 
Geologicznych i Projektach Zagospodarowania Złoża. Zasoby operatywne kopalń NSW S.A. 
określone w tych dokumentach na poziomach czynnych, przy wydobyciu na obecnym poziomie 
(około 15 mln. ton rocznie) pozwoląprowadzić wydobycie przez okres ponad 30 lat. Okres 30 lat 
może wydawać się bezpiecznym, lecz biorąc pod uwagę fakt, iż zbudowanie nowego poziomu 
wiąże się z prowadzeniem kosztownych, trwających kilka lat inwestycji należy brać pod uwagę 
konieczność rozpoczęcia takich przedsięwzięć przynajmniej w niektórych kopalniach. Po
siadanie zasobów węgla zalegających w granicach danego obszaru górniczego bez znajomości 

możliwości ich pozyskania w określonym czasie jest informacją niewystarczającą. Dla zo
brazowania prawdziwego stanu zasobów przygotowanych do eksploatacji w kopalni w danym 
okresie potrzebne są dokładniejsze narzędzia. 

W tym celu z zasobów każdej z kopalń NSW S.A. wyodrębniono tylko zasoby, które 
mieszczą się w polach udostępnionych i w pewnym stopniu rozpoznanych robotami gór
niczymi. 

Podzielono te zasoby na trzy grupy: 
- zasoby frontu czynnego (zgromadzone w polach czynnych ścian) , 

- zasoby frontu rozciętego (zgromadzone w polach, w których wykonano wszystkie wyro-
biska korytarzowe), 

- zasoby frontu udostępnionego (zgromadzone w polach udostępnionych i rozpoznanych 
robotami górniczymi). 

Analiza wielkości zasobów w tych trzech grupach w porównaniu do średniego, miesięcznego 
wydobycia przedstawia stan przygotowania kopalni do produkcji węgla w najbliższej perspek
tywie. Umożliwia również Kierownictwu kopalni podejmowanie decyzji w zakresie koniecz
ności wykonywania określonej ilości robót korytarzowych niezbędnych dla udostępnienia i roz
poznania nowych pól w perspektywie kilkunastu lat. 
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Kształtowanie się zasobów w poszczególnych kategoriach przedstawiono na przykładzie 
KWK "Janina" (tab. 4). 

Tabela 4. Sczcrpywalność zasobów w 2001 r. w Kopalni Węgla Kamiennego "Janina" 

Tablc 4. Utilisation of "Janina" min c dcposits in thc ycar 200 l 

Wydobycie 
Zasoby frontu Wskaźnik Zasoby frontu Wskaźnik 

Miesiące miesięczne 

[t/misiąc] 
czynnego [t] [miesiące] rozciętego* [t] [miesiące] 

Styczeń 174 500 1142508 6,5 o o 

Luty 181 200 960 440 5,3 o o 

Marzec 211 800 740 551 3,5 486 926 2,3 

Kwiccicil 170 000 l 077 614 6,3 o o 

Maj 147 000 9Ui 584 6,2 o o 

Czerwice 169 000 768 758 4,5 373 152 2,2 

* Front eksploatacyjny, w którym wykonano wszystkie wyrobiska chodnikowe 

** Polc udostępnione i rozpoznane robotami górniczymi 

Wskaźnik= zasoby 
wydatki miesięczne 

Zasoby frontu 
udostępni o-
ncgo** [t] 

4 745 639 

4 745 639 

4258713 

4 258 713 

4258713 

3 885 561 

Wskaźnik 

[miesiące] 

27,2 

26,2 

20,1 

25 ,1 

29,0 

23,0 

Przykład KWK "Janina" pojawił się nieprzypadkowo. Kopalnia ta bowiem posiada sto
sunkowo duże zasoby operatywne i pozornie wydawałoby się, że jej przyszłość jest bezpiecz
na- nie jest również najgorzej patrząc na zasoby zgromadzone we froncie udostępnionym. 
Niepokoijednak prawie całkowity brak zasobów w tzw. froncie rozciętym- brakjakiejkolwiek 
rezerwy. Analizując wskaźnik odtworzenia należy stwierdzić, że problem został w porę do
strzeżony . Podjęto decyzję mającą na celu zwiększenie ilości robót przygotowawczych, szcze
gólnie chodników przyścianowych dla uzyskania bezpiecznego zapasu w zakresie frontu ścia
nowego. Dalsze działanie powinno zmierzać do utrzymywania stanu równowagi w poszcze
gólnych kategoriach. 

Jak wcześniej podano na wskaźnik odtworzenia - stopień odbudowy zdolności frontu 
eksploatacyjnego ma wpływ nie tylko ilość wyrobisk nowo wydrążonych, ale również chod
ników utrzymywanych. Warunki geologiczne, w jakich usytuowane są pokłady węgla eksplo
atowane przez kopalnie Nadwiślańskiej Spółki Węglowej, pomimo zastosowania najnowszych 
technologii utrzymania chodników, powodująnieefektywność tej metody. Ilość utrzymywanych 
wyrobisk różnie kształtuje się w poszczególnych kopalniach NSW S.A. i nie przekracza l 0% 
wyrobisk drążonych . 

Wracając do wcześniejszych rozważań należy stwierdzić , że w kopalniach Nadwiślańskiej 
Spółki Węglowej w roku 2001 zostaną wydrążone wyrobiska korytarzowe o łącznej długości 
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61 000 m, a długość uzbrojonych rozcinek ścianowych przekroczy 4000 m, co stanowi blisko 
7% sumy planowanych do wykonania wyrobisk. Należy również szacunkowo przyjać. że około 
l% stanowią inne wyrobiska technologiczne, które bezpośrednio nie stanowią o wielkości 
zasobów przygotowanych do eksploatacji, lecz są niezbędne dla właściwego prowadzenia 
ruchu. Przyjmując taki rozkład drążenia wyrobisk korytarzowych dochodzimy do wniosku, że 
długość wyrobisk korytarzowych udostępniających wyniesie około 12 000 m, co stanowi około 
20% udziału w całkowitej długości wyrobisk. 

Liczba ta wydaje się niewystarczająca, pozwalając na udostępnienie i rozpoznanie jednej 
parceli w ciągu roku. Należy więc przeanalizować plany i ewentualnie przeprowadzić korektę. 

4. Ocena przygotowania frontu 

W celu dokonania właściwej oceny przygotowania frontu wydobywczego oraz stopnia jego 
rozcięcia robotami przygotowawczymi należy na podstawie harmonogramu biegu ścian i przod
ków obliczyć i przeanalizować następujące wskaźniki: 

l) wskaźnik natężenia robót przygotowawczych, 
2) wskaźnik odtworzenia, 
3) zasoby frontu czynnego, 
4) zasoby frontu rozciętego, 
5) zasoby frontu udostępnionego. 

5. Porlsumowanie 

Wykorzystywanie przedstawionych wyżej instrumentów, bieżąca ich analiza oraz wycią
ganie odpowiednich wniosków pozwoli na racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami 
z jednoczesnym zabezpieczeniem frontu eksploatacyjnego na racjonalnym poziomie, zarówno 
w okresach krótkoterminowychjak również w dalszej perspektywie czasu. Należy stwierdzić , że 

jedynie kompleksowa metoda oceny stanu przygotowania złoża do eksploatacji umożliwia 
określenie możliwości wydobycia węgla zarówno w bliskiej jak również dalekiej przyszłości . 

W związku ze spadającym zapotrzebowaniem na węgiel w ostatnich latach kopalnie NSW S.A. 
zmuszone były do intensywnego ograniczania zdolności produkcyjnych, które jeszcze w 1997 r. 
wynosiły ponad 100 tys. t/d. Przy załamaniu popytu na węgiel w latach 1998-2000 kopalnie 
wykorzystywały w dużej mierze wcześniej wykonane wyrobiska ograniczając roboty przygo
towawcze. Jak ważne jest posiadanie odpowiednio przygotowanego frontu można zauważyć 
obecnie, w czasie gdy zdolności produkcyjne w NSW S.A. wykorzystywane są prawie w l 00%. 
Właściwe zaprojektowanie wyrobisk przygotowawczych i ścianowych na podstawie posiada
nych informacji o złożu i jego rozcięciu jest podstawowym elementem optymalizacji kosztów. 

11 o Plenary session 
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Replacement of exploitation front index - as a one of mines management 
instruments 

AbstracP--

As a result of dropping demand for coal in recent years the Nadwiślańska Coal Company 
mines were forced to substantial reduction of production potentials, that in 1997 were still 
more than 100 thousand tonnes per day. During the breakdown in coal demand in the years 
1998-2000, to a large extend, the mines were using the workings that had been driven 
earlier, Iimiting thus development works. The article indicates to the essence of importance 
co min g from possessing o f a respectively prepared exploitation front, especially in the situation 
w hen the production potentials o f Nadwiślańska Co al Company are utilised in al most l 00 per 
cent. 
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Nowe spojrzenie na zagadnienie ilości i wielkości wstrząsów w kopalniach 
węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

Zagrożenie tąpaniami- statystyka - obserwacje sejsmologiczne z obszaru Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego - ocena 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zmiany sejsmiczności w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 
na podstawie opracowanych zestawień obserwacji kopalnianych z lat 1970-2000, jak rów
nież rejestracji Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej (GRSS) z lat 1977-2000. 
Omówiono także ogólny stan zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego w latach 
1970-2000. 

Dokonana analiza porównawcza sejsmiczności, rozumianej jako liczby wstrząsów w jed
nostce czasu (rok) z uwzględnieniem ich poziomu energetycznego, rejestrowanej przez kopalnie 
i GRSS w latach 1991-2000 (w latach istotnych zmian restrukturyzacyjnych zachodzących 
w polskim górnictwie węglowym) wykazała istotne rozbieżności w rejestrowanej aktywności 
wstrząsów tzw. wysokoenergetycznych (E~ l · l 05 J) pomiędzy kopalniami a GRSS, notowany 
szczególnie od 1996 roku. Zwrócono przy tym uwagę na możliwość związku wykazywanej 
przez kopalnie sejsmiczności z określonymi uregulowaniami prawno-administracyjnymi. Kon
sekwencje zaniżania energii wstrząsów wysokoenergetycznych, jak i zawężania obszaru prog
nostycznego wokół czynnych wyrobisk eksploatacyjnych, na prawidłowość oceny stanu za
grożenia tąpaniami zilustrowano przykładami. Wspomniano także o fakcie niedoceniania 
wstrząsów niskoenergetycznych w "prognozie" stanu zagrożenia tąpaniami. 

l. Wstęp 

Tąpania w polskim górnictwie węglowym występują głównie w północnej części Górno
śląskiego Zagłębia Węglowego. Związane są one przede wszystkim z eksploatacją grup po
kładów o numerach 400 i 500 zalegających w środowisku grubych i mocnych warstw skał 
otaczających. 

Zagrożenie tąpaniami w polskich kopalniach, porównując z innymi górniczymi zagłębiami 
węglowymi na świecie, można określić jako duże. W 2001 roku 30 kopalń w Górnośląskim 
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Zagłębiu Węglowym, na ogólną liczbę 44 czynnych (wydobywających węgiel), eksploa
towało pokłady zaliczone do zagrożonych tąpaniami. Znaczne zmniejszenie, w odniesieniu 
jeszcze do połowy lat dziewięćdziesiątych, liczby kopalń eksploatujących pokłady zaliczone 
do zagro- żonych tąpaniami (w roku 1994 - 41 kopalń) wynika głównie ze zmian res
trukturyzacyjnych tzn. likwidacji i łączenia kopalń, a nie ze względu na zaprzestanie, przez 
czynne kopalnie, eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami. Można nawet stwierdzić, że 
proporcje udziału wydobycia z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpaniami w stosunku 
do wydobycia ogólnego, dla wielu czynnych kopalń, mają w ostatnich latach tendencję 
wzrostową. 

i 

l 

2. Zagrożenie tąpaniami w górnictwie węgla kamiennego 

Rozmiar zagrożenia tąpaniami w polskim górnictwie węgla kamiennego 1 Jego zmiany 
w latach 1970- 2001 w dużym stopniu obrazuje statystyka tąpnięć i spowodowanych nimi 
wypadków na tle wielkości wydobycia (w tym z pokładów zaliczonych do zagrożonych tąpa
niami), zarejestrowanych wstrząsów wysokoenergetycznych i rozmiarów szkód spowodowa
nych zaistniałymi tąpnięciami. Zestawienie uwzględniające wymienione czynniki, w możliwym 
dzisiaj do odtworzenia zakresie, przedstawiono w tabeli l . 

Tabela l. Zestawienie: wydobycie wstrząsy, tąpnittcia, wypadki i skutki spowodO\ ·anc tąpni<;ciami 

Tab lc l. Thc set of: production, rockbursts, accidcnts and cffccts causcd by rockburs ts 

l) Wydo-
1) Wydobycie 

Liczba wstrząsów 2> Wypadki 
Wyro- Wyro-

bycie 
z pokładów 

wysoko- l) 70-79 spowodowane 
b iska b iska 

ogółem 
zagrożonych 

energetycznych 
2> 80-01 tąpni<;ci ami 

za w a- uszko-
Rok tąpaniami Liczba !one dzonc 

%do wg wg tąpni<;ć śmicr- pozo-
[mln t] [mln t] 

ogółem GRSS kopah1 tein e s tałe 
[m] [m] 

l 2 3 4 5 6 7 R 9 10 II 

1970 140,1 377 12 

1971 145,5 l 932 14 

1972 150,7 769 39 

1973 156,6 708 18 

1974 162,0 987 20 

1975 171 ,6 l 058 21 

11 1976 179,3 2 831 19 

1977 186, l 3 714 4 009 15 

11 1978 192,6 2 740 3 172 17 

l 
1979 l 201,0 l 948 2 780 15 l l 
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l 2 3 4 

1980 192,8 57,1 29,6 

l 1981 162,7 49,4 30,3 

1982 188.9 55,5 29,4 

1983 ' 190,8 55,2 28,9 

1984 191 ,2 54,3 28,4 

1985 19 1,3 51 ,9 27,1 

1986 191 ,8 51,6 27,0 

1987 192,7 50,9 26,4 

1988 192,7 49,5 25,7 

1989 177,4 49,5 27,9 

1990 147,4 * * 

1991 140,1 * * 

1992 131 ,3 * * 

1993 130,2 * * 

1994 l 132,7 43,0 32,4 l 

1995 135,3 45,4 33,6 

1996 136,3 43,9 32,2 

1997 137, 1 46,6 34,0 

1998 l 116,0 42,2 37,8 

1999 109,2 38,2 35,0 

2000 102,2 37,0 36,2 

2001 

L (tąpnięci a bez odprężc6 z 1998r.) 

* Brak p ełnych danych 

5 

2 939 

2 360 

2 309 

2 898 

2 901 

2 450 

l 998 

2 264 

l 601 

l 077 

l 038 

856 

752 

932 

740 

465 

564 

547 

663 

l 134 

l 088 

39 973 

cd. tabcli l 

eon t. tablc l . 

6 

3 727 

2 972 

2 428 

2 800 

2 484 

2 097 

l 534 

2 328 

l 495 

l 021 

937 

800 

748 

740 

787 

466 

471 

417 

463 

596 

483 

7 

21 

29 

20 

14 

16 

16 

27 

11 

13 

16 

16 

9 

lO 

16 

12 

7 

2 

2 

5 

**4 

2 

2 

4 

47 426 **460 

8 

7 

4 

29 

4 

20 

9 

22 

7 

3 

7 

6 

7 

9 

II 

4 

7 

3 

o 

2 

l 

-

-

2 

164 

9 10 11 

52 

69 

76 

42 

46 

45 

61 3) 203 2 21 3 

44 319 l 009 

45 118 l 139 

70 121 l 565 

30 102 l 472 

20 16 839 

36 23 647 

26 l 220 l 739 

43 l ) 199 903 

32 240 649 

18 140 168 

(i - 169 

14 239 184 

II 2) - 86 

3 - 119 

- - 120 

19 - 668 

808 2 940 13 689 

** W 1998 roku poza przypadkami tąpnięć zarejestrowano 4 przypadki odprężc11 przy wystąpieniu których 

zanotowano wypadki pracowników i nicznaczne uszkodzenia wyrobisk 

l) dane wg Pa6stwowcj Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. 
2l dane wg Wyższego Urzędu Gómiczcgo 
3l dane wg Głównego Instytutu Gómictwa 

Uwaga: występują rozbieżności w statystyce tąpail pomiędzy danymi: WUG, GIG i kopalnianymi ; przytoczona 

liczba tąpni ęć w latach 1970-1979 - wg danych kopalil, a w latach 1980-200 l -wg danych WUG. 
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Autor opracowania zdaje sobie sprawę, że zestawienia tabelaryczne są zdecydowanie mniej 
nośne w odbiorze od wizualnego (wykresy) przedstawienia zależności różnych czynników 
obrazujących zmiany stanu zagrożenia tąpaniami w czasie, lecz ze względu na temat artykułu 
przytoczono jedynie wielkości liczbowe, odnoszące się do poszczególnych czynników charakte
ryzujących lub mających wpływ na zagrożenie tąpaniami w ostatnim trzydziestoleciu, bez 
szczegółowego analizowania ich zależności. 

Analizując w sposób ogólny przytoczone zestawienie można stwierdzić, że wszystkie wiel
kości charakteryzujące tąpnięcia i ich skutki wykazują zdecydowaną tendencję spadkową, i tak: 

- liczba tąpnięć- zmalała od ponad 20 rocznie w latach 70-tych i początku lat 80-tych, do 
średnio kilkunastu rocznie w latach 1983-1994 i do kilku zdarzeń rocznie w latach 
1995- 2001 , 

- liczba wypadków - zmniejszyła się z ponad l 00 w 1982 roku do 4 w 2000 roku, 
- długość zniszczonych i uszkodzonych wyrobisk górniczych - zmalała z ponad 

1500 m średnio w latach 1986-1993 nawet do l I 9 m w I 999 roku. 
Z przytoczonego zestawienia wynika jednak, że w ostatnich kilku latach wymienione 

wielkości ustabilizowały się na stosunkowo niskim poziomie w odniesieniu do lat 70-tych 
i 80-tych ale nie wykazująjuż tendencji spadkowej, a wręcz przeciwnie można zaobserwować 
pewną tendencję wzrostu. Prawdopodobnie można to wiązać z wymiernym parametrem jakim 
jest wielkość wydobycia ogółem [5] oraz wielkość wydobycia z pokładów zaliczonych do 
zagrożonych tąpaniami, jak również z czynnikami trudno mierzalnymi jakimi są: 

- prowadzenie lub czasowe odstępowanie od eksploatacji pokładów silnie zagrożonych 
tąpaniami, 

- potrzeba podejmowania eksploatacji odprężającej w warunkach dużego zagrożenia tąpa
niami ze względu na wyczerpywanie się możliwości eksploatacji w rejonach wcześniej
szego odprężenia eksploatacyjnego, 

- prowadzenie eksploatacji w partiach resztkowych (kończące się zasoby licznych kopalń) 
oraz o skomplikowanej budowie geologicznej (uskoki, wymycia, duże nachylenia i prze
gięcia pokładów, itp.). 

Istotny wpływ wymienionych czynników zdaje się potwierdzać fakt, że pomimo znacznego 
spadku wydobycia ogółem w ostatnim dziesięcioleciu, z 140,1 mln ton w roku 1991 do 
102,2 mln ton w roku 2000, procentowy udział wydobycia z pokładów zaliczonych do za
grożonych tąpaniami utrzymuje się na poziomie 34-38%, a z najwyższego III stopnia za
grożenia w granicach od I 0-I 6%. Również liczba rejestrowanych wstrząsów wysokoener
getycznych pomimo kilkukrotnego spadku w stosunku do przełomu lat 70-tych i 80-tych 
zaczyna wykazywać tendencję wzrostową poczynając od I 996 roku. 

Analiza projektów eksploatacji kopalń wykazuje, że w najbliższych latach trudno będzie 
dalej ograniczać wpływ zagrożenie tąpaniami , a wśród przyczyn decydujących o jego wielkości 
należy wymienić: 

- ciągły wzrost głębokości eksploatacji pokładów węgla, 
- skrępowany charakter eksploatacji wynikający z zaawansowania robót górniczych (eks-

ploatacja dokonana) i warunków geologicznych (szczególnie dotyczy to kopalń o długo
letnim okresie prowadzenia eksploatacji), 

- eksploatacja w resztkowych partiach złóż, często uwięzionych w filarach lub w zasięgu 
oddziaływania krawędzi i resztek z pokładów sąsiednich, 
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- nierównomierne wybranie pokładów w rejonach granicznych kopalń lub pomiędzy 
rejonami eksploatacyjnymi w obrębie jednej kopalni, 

- prowadzenie eksploatacji w warunkach współwystępowania różnych zagrożeń (poża
rowe, metanowe itd.) dodatkowo skrępowanych względami ochrony powierzchni, co 
w wielu przypadkach utrudnia dobór optymalnych, dla zwalczania zagrożenia tąpaniami, 
środków profilaktyki aktywnej, 

- konieczność prowadzenia eksploatacji odprężającej dla możliwości późniejszego roz
winięcia frontów eksploatacyjnych w warunkach przynajmniej częściowego odprężenia 
górotworu. 

3. Obserwacje sejsmologiczne w górnośląskim zagłębiu węglowym 

Metoda sejsmologii górniczej stanowi specyficzną odmianę sejsmologii ogólnej , która jest 
powszechnie stosowana w świecie do rejestracji i analizy trzęsier'1 Ziemi [7). Z ja\ 'iska sejs
miczne indukowane działalnością górniczą kopalń charakteryzują się płytkim usytuowaniem 
ognisk (z reguły na głębokości odpowiadającej poziomowi robót górniczych), słabą i bardzo 
słabą intensywnością (w skali trzęsień ziemi), a także większą częstotliwością drgań oraz 
mniejszym zasięgiem oddziaływania na otoczenie. 

Pojęcie "obserwacja" podkreśla podstawową cechę ciągłości prowadzonych rejestracji 
sejsmologicznych. które mają zapewnić pełną rejestrację zjawisk sejsmicznych od przyjętego 
progu ich wykry.walności. Warunek pełnej rejestracji zjawisk powinien być zapewniony 
przez taki układ stanowisk sieci sejsmologicznej (układ stanowisk sejsmometrycznych), aby 
lokalizacja z badanego rejonu charakteryzowała się dostateczną w danych warunkach do
kładnością. 

W zależności od wielkości, wymiarów geometrycznych, rejonu obserwacji, wyróżnić można 
następujące systemy prowadzenia obserwacji sejsmologicznych: 

- regionalny, 
- kopalniany, 
- oddziałowy. 

Wymiary geometryczne tych systemów determinują dolny próg rejestrowanej energii sejs
micznej według zależności, że im słabsze zjawisko to dla rejestracji konieczna jest mniejsza 
odległość punktów obserwacyjnych od jego ogniska. 

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym obserwacje zjawisk sejsmicznych indukowanych 
działalnością górniczą, w sposób umożliwiający ich wykorzystanie dla określania potencjalnego 
zagrożenia tąpaniami, rozpoczęto z początkiem lat 70-tych. W 1970 roku ciągłe obserwacje 
sejsmologiczne prowadziły już kopalnie "Miechowice" i "Pstrowski" (systemy kopalniane). 
Utworzono również Górnośląską Regionalną Sieć Sejsmologiczną (GRSS) w Głównym Insty
tucie Górnictwa (rys. l), która stanowi sieć nadrzędną w stosunku do sieci kopalnianych 
zakładów górniczych zgrupowanych obecnie w Bytomskiej, Rudzkiej, Gliwickiej i Nadwi
ślańskiej Spółce Węglowej oraz Katowickim Holdingu Węglowym. 

Sukcesywnie z biegiem lat tworzono kolejne sieci kopalniane tak, że od początku, najdalej 
połowy lat 80-tych obserwacjami lokalnymi objęte były obszary kopalń Bytomskiej, Rudzkiej 
i Rybnickiej SW oraz Katowickiego HW. W drugiej połowie lat 80-tych obserwacjami lo
kalnymi objęto również kopalnie Jastrzębskiej, Nadwiślańskiej i Gliwickiej SW. 
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3.1. Sejsmiczność w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w 25-letnim 
okresie obserwacji 

Sejsmiczność, rozumiana jako liczba wstrząsów w jednostce czasu, z uwzględnieniem ich 
poziomu energetycznego, udokumentowanajest od 1970 roku [l O] obserwacjami pojedynczych 
kopalń, a od lat 80-tych praktycznie wszystkich kopalń eksploatujących w warunkach dużego 
zagrożenia tąpaniami. Ponadto od 1977 roku udokumentowane są wyniki obserwacji Górno
śląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej dla północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węg

lowego. 
Rejestracje kopalniane prowadzone są od energii l 02 J wzwyż z tym, że przez szereg lat 

w wielu kopalniach rejestracje wstrząsów o energiach l o2 i l o3 J były śladowe, czy to ze 
względu na niedoskonałąkonfigurację sieci sejsmologicznych czy też ze względu na marginalne 
traktowane ich przydatności w ocenie stanu zagrożenia tąpaniami. 

Rejestracje GRSS obejmują wstrząsy o energiach E 2: l · 105 J. 
W tabeli 2 przedstawiono zbiorcze zestawienie z lat 1970-2000 liczby wstrząsów i tąpnięć 

z obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglowego według rejestracji kopalnianych Stacji Geo
fizyki Górniczej z podaniem dla każdego zakładu górniczego okresu, w którym prowadzono 
obserwacje. W zestawieniu przedstawiono również sumaryczne liczby wstrząsów zarejestro
wane przez GRSS [13]. 

Tabela 2. Zestawienic liczby wstrząsów i tąpni((Ć z obszaru Górnośląskiego Zagł((bia W((glowcgo według rejestracji 

kopalnianych Stacji Geofizyki Górniczej w latach 1970- 2000 

Tablc 2. Thc set o f number o f quakcs and rockburts from thc Up per Silcsian Coalficld following thc rcgistrations by thc 

Mining Gcophysical Stalians at mincs duirng 1970-2000 

Nr 
kopi. 

Kopalnia 

l 2 

l Andaluzja 

2 Julian 

3 Razbark 

4 Centrum (Dymitrow) 

G Pows tmiców Śl. 

7 Bobrek (R-Bobrek) 

Liczba wstrząsów o energii rzędu [ J ) ! Tqp- ! Okres 
f--- ,---- ,--- -,-- - ,--- ,-- - ,----,1---,,-----i ni ęc ia f ohser-

10' 10' 10' 105 10'' 107 10' 10
9 

suma 70-00 • l \\ acji 

3 4 5 G 7 9 10 11 12 13 

5322 2171 1 596 10 o o o o 27 639 o 89-00 

3 87G 2 990 2G5 2 o o o o 7 133 X7-00 l 
582 2 415 7X2 164 72 G o o 4 021 7 X2-00 

21 37640 15308 3712 4G7 35 o 57 l ~4 42 76-00 

155 12 977 4 837 566 85 IX o o IX 638 13 ?X-00 l 

292 4 588 9 809 2 750 194 5 o o 17 638 24 7X-9X i 

70 494 24 ~. l Mi~chowi_::j~~i~~ 9 G7G 44 617 13 477 f 2 280 ! 382 -f--G_o_+- 2 O 

7,~!"r_"~-:"t~<~w'"'p __ L '!_'!_~; -~ -.:'!15~-~Bń__:~~!l , _s_-"-~_~>1 ~!_o _ 
70-98 ! 

! 8) i j _2 •llł -'7_()8 i 

7."8 j Bobrek-Miechowice (2) 360 l 879 i 588 52 l O O O l O 

9 l Barbara-Chorzów 9 026 3 758 l 607 41 ! 3 O O l O 

- ]~V-7-9 -r- ;)---~~~/ 
13 435 i 2 _l 87-93 ·i 
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cd. tabcli 2. 

con t. tablc 2. 

2 4 l 5 6 9 lO 11 12 13 

10 Halemba 2 366 7 269 ! 6 887 2 150 459 14 o 19 146 IX XJ-00 

Ił Nowy-Wirek (R-Wir.) 354 8 366 l 7 142 l 999 183 17 4 o 18 065 16 74-00 

195 34 4 o o o l 3 86 o 
~~ ~03-l~-,-8~ .~-,-_-, -~- l ~;0~ -

l 76-99 
--,- -

-4-00 
- · - _ _:..-1--- - -

13 Pokój (R-1 Pokój) 271 55964 8 822 2 592 32 o o 25 74-00 

14 1 Wawel(R-Wawel) 3120 19937 
~ ---t--------- ,----~-

; :: :~LPoAol ___ _ - -~ ~_i'l_!_l ~ , _ vr)J_ 1__! ! n 1 

3 156 510 o o 

-~[ __ o_ 

11 

li 

15 Rozalia (Siemianowice) 3 058 l 271 238 27 o o o 4 597 87-99 

16 Bielszawice (Zab.-Biel.) 20 42G 31 098 12 068 l 985 165 lO 2 o G5 754 23 80-00 

17 Knurów 723 223 31 o o o o o 977 o 91-00 

IX Makoszowy 7 348 l 402 708 49 o o o o 9 507 2 87-00 

19 Sośnica 387 4 688 l 972 114 o o o o 7 161 89-00 

20 Kleofas (R-1, Kleofas) I I 459 27 2 19 X 844 813 115 16 2 48 469 2 1 77-00 

28 Katowice (R-11, Katowice) 16 058 22 218 2 887 232 28 2 
. - - --·· 

o o 41 425 -~~_l X4-00 

f...ttOH U l -A it. vfu~ l (}4' : /13~-\ -=-L' 
l 
i 89 8 94 l< :'-tki 

' --- --- - ------ ·-- - -- - --·- ·--~·- - ·- ·- --t.. - --·-· - -- ·- ··· ---·· ' -- - ·- - ·-
l 

2 1 Kazimierz-Juliusz 72 834 28 209 4 743 478 73 12 o o l 06 349 29 74-00 

l 22 Mysłowice 14 971 G 899 l JOG 26 o o o o 23 002 2 85-00 

23 Niwka-Modrzejów 4 369 5 699 2 395 209 o o o o 12 G72 l 83-00 

24 Wesoła II 083 6 282 l 257 51 6 o o o 18 679 6 85-00 

25 Wieczorek 23 825 7 776 l 077 20 2 o o o 32 700 20 80-00 
--

l 
26 Wujek lO 442 l 70 8 15 15 518 2 555 392 49 4 

l o 99 775 54 74-00 

27 Staszic 997 5 119 l 142 87 4 4 o o 7 353 16 83-00 

29 Śląsk 3 062 li 700 7 273 l 307 110 17 5 l 23 475 19 ?R-00 

30 Czeczot t 4 8G2 7 431 l 514 317 14 o o l 14 139 o 90-00 

31 Piast 33 597 24 202 6 578 564 3 1 6 2 o 64 980 l 86-00 

32 Ziemowit 20 097 54 697 4 893 X73 4X 3 o o 80 611 o 87-00 

l 33 Rydultowy 51 7 236 9 743 841 140 11 o o 18 022 o 77-00 

34 Anna 2 450 6 053 2 725 353 37 6 o o II 624 3 i 77-00 

35 l Marce l (R-Marcel) 47 917 25 992 7 15G 828 70 2 o o 81 965 6 76-00 

36 i Marcel (R- l Maja) 848 l 628 l 047 113 8 2 o o 3 646 o 92-00 

!:-;;~~-, 
-- -

l 
--1----r ----·- f-- - - · 

i ' ; 
Mai< e! 4/~ "16 ~ ] ... 620 l .C03 94 ! ~ 7)' 4 rJ o 81 6/ I (, -(,.()() ,, l 

1--~----- - - - -----j-- -- - ~ - ---1-- - --L-

37 i Chwałowice (R-Rymer) 
HS-97 

160 524 219 

JX Jas-MclS (R-Jastrz.) 4 26 151 2 970 157 5 o o o 29 287 o 89-9H 

39 Jas-Mos (R-Moszcz.) o l o 542 l 46H 4 1 2 o o o 12 053 o H9-9X 
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cd. tabcli 2. 

cont. tablc 2. 

l l 4 6 7 l 9 l 10 li 12J ~l 
-·-- -~~--1 1 

o W-''·1 ,l • ')8 ; ,-l (} II l.f(J l 
- - - -- ---'--- .:_ __ __ r--- _; _ _____,_-- __ ;__ _ _]_ -- --------- --···- . --- . -

38/39 i Jas-Mos (3) l 383 17 063 354 22 o (} o o 18 822 (} 

40 Marcinek 2 253 2 653 294 2 o o o o 5 202 (} 

~Pniówek o 6 3 l 2 o o o 12 (} 

Zofiówka 8 273 li 652 829 55 o o o o 20 809 () 

42 Porąbka-Klimontów 120 848 159 607 25 556 2 745 325 29 l l 309 112 16 

43 Paryż o 132 137 13 3 o o o 285 11 

44 Jadwiga (Pstrowski) 53 699 27 072 26 2H2 7 860 l 3 19 257 26 2 116 517 l i 

SUMA 544 016 869 743 235 042 41 275 5 429 656 57 9 l 696 227 467 

Rejestracje GRSS 34 874 4 566 459 58 16 39 973 

* Liczba tąpni«ć wg danych kopah\ 

(l)- od 1995 roku informacje o wstrząsach nic obejmują podziału na Ruch ,.Centrum" i "Szombierki" 
(2)- od 1999 roku informacje o ws trząsach nic obejmują podziału na Ruch ,.Bobrek" i ,.Micchowicc" 
(3)- od 1999 roku informacje o wstrząsach nic obejmują podziału na Ruch ,.Jastrz«bic" i ,.Moszczcnica" 

99-00 

93-99 

98-00 

H9-00 

76-99 

79- H l 

70-00 
-· 

70-00 

77-00 

Na przestrzeni 30 lat polskie górnictwo węgla kamiennego przeszło szereg zmian orga
nizacyjnych. Dla umożliwienia różnego rodzaju porównań, we wszystkich zestawieniach ko
palnie pogrupowano w sposób odpowiadający obecnej (od 1993 r.) organizacji, z tym, że dawną 
kopalnię "Pstrowski" później ZWSM "Jadwiga" oraz kopalnię "Paryż" dawniej "Generał Za
wadzki" wykazuje się w Bytomskiej SW. Zachowano również niektóre nazwy kopalń funk
cjonujące przez całe dziesięciolecia, jak również podziały na ruchy wielu połączonych 
w ostatnich latach kopalń. 

Dla dokonania analizy zmian sejsmiczności w GZW dokonano zestawień, w okresach 
S-letnich, poczynając od 1976 roku (rejestracje z lat 1970-1975, pomimo wykazywanej 
znacznej liczby wstrząsów wysokoenergetycznych, ze względu na ograniczony obszar nie 
są reprezentatywne dla całego GZW), wszystkich udokumentowanych obserwacjami ko
palnianymi wstrząsów o energii ;_ l · 104 J, czyli w zasadzie od najmniejszego poziomu 
energetycznego wstrząsów, które mogą być powodem uszkodzeń lub zniszczeń wyrobisk 
górniczych. 

Dla możliwie pełnego zobrazowania sejsmiczności, a w zasadzie aktywności w GZW, 
obserwacje kopalniane uzupełniono danymi z GRSS, z okresów w których nie prowadzono 
w niektórych kopalniach obserwacji własnych. Ponieważ dane GRSS dotyczą wstrząsów o ener
giach ;::>: l · l os J liczby wstrząsów o energiach rzędu l 04 J określono szacunkowo, pro
porcjonalnie do liczby wstrząsów rzędu l os J- stosując współczynnik charakterystyczny dla 
kopalń danej spółki i okresu. 

Wyniki dokonanych zestawień ilustruje rysunek 2. 
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Rys. 2. Rozkład aktywnośc i zarejestrowanej w GZW (podzielonym umownie na spółki w<;glowc) w zakres ie 

ws trząsów o energii E 2: l · I 04 J 

Fig. 2. Sismic activity distribulion registcrcd in thc Uppcr Silcsian Coaltilcd (arbitray dividcd into Coa!Companics) 

within thc range ofquakcs with the cncrgy ofE ~l· 104 J 

Z zestawienia wyraźnie widać drastyczny spadek, w stosunku do lat 1976-1985, aktyw
ności rejestrowanej w kopalniach Bytomskiej SW, co związane jest niewątpliwie ze stopniowym 
ograniczaniem eksploatacji w wynikulikwidacji kopalń i tym samym ograniczeniu eksploatacji 
w rejonach zagrożonych tąpaniami. 

Wyraźnie zaznacza się systematyczny wzrost do 26,6% w latach 1996-2000 aktywności 
kopalń Rybnickiej SW. Udział aktywności kopalń Rudzkiej SW i Katowickiego HW utrzymuje 
się na zbliżonym oscylującym wokół 20% poziomie. W latach 1986-90 zanotowano ponad 
20% udział kopalń Nadwiślańskiej SW. Na uwagę zasługuje dane dotyczące aktywności zlikwi
dowanej już kopalni "Porąbka-Klimontów" z obszaru której w latach 1976-1980 (okres 
intensywnej eksploatacji odprężającej) oraz 1991- 1995 (okres eksploatacji w resztkowych 
partiach i filarach szybów) notowano odpov'iednio 15,5 i 17% całkowitej aktywności w GZW. 

Siłą rzeczy przedstawiony w tak skondensowanej formie materiał obserwacyjny nie daje 
możliwości dokonania szczegółowych analiz wpływu różnych czynników na wzrost względnie 
spadek notowanej aktywności sejsmicznej . Dla bardziej szczegółowych analiz koniecznym było 
by zestawienie aktywności w rozbiciu na kopalnie i lata, i powiązanie jej z charakterystyczną dla 
danego okresu sytuacją górniczą [6, 8], lecz tak obszerny materiał wykracza poza ramy niniej
szej publikacji. W przedstawionym zestawieniu autor chciał jedynie w sposób ogólny zasygna
lizować wygaszanie aktywności w rejonach tradycyjnie od lat uznawanych za najbardziej 
zagrożone tąpaniami (Bytomska SW) i wzrost udziału aktywności z rejonów do niedawna 
traktowanych dość marginalnie w problematyce zagrożenia (Rybnicka SW). 
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Z przedstawionych w tabeli 1 zestawień dotyczących rejestrowanej w kolejnych latach 
liczby wstrząsów umownie zwanych wysokoenergetycznymi, tj . o energii E~ 1 · 1QS J, poza 
zdecydowanym spadkiem aktywności obserwowanym od przełomu lat 70-tych i 80-tych można 
zaobserwować rozbieżności pomiędzy obserwacjami kopalnianymi i GRSS. 

Za niepokojące zjawisko należy uznać dużą, rosnącą od 1995 roku rozbieżność w rejestracji 
silnych wstrząsów przez kopalniane stacje geofizyki górniczej w porównaniu z obserwacjami 
GRSS. W 2000 roku kopalnie wykazały o 605 wstrząsów wysokoenergetycznych mniej niż sieć 
GRSS. Tak dużej różnicy procentowej (kopalnie wykazały jedynie 44% aktywności podanej 
przez GRSS) nie notowano w całym okresie obserwacji z obszaru GZW. 

Takie rozbieżności należy uznać za alarmujące! 
Wydaje się, że istnieją następujące możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy [2, 3, 4, 11 ]: 
l. Po tąpnięciu zaistniałym w kopalni "Nowy Wirek" w dniu 11 września 1995 r. -

Minister Przemysłu i Handlu, na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, pismem z dnia 
23 września 1995 r. wprowadził w kopalniach węgla kamiennego, zgrupowanych w spółkach 
węglowych, następujące zasady przy eksploatacji pokładów zagrożonych tąpaniami: 

- wystąpienie w obszarze górniczym wstrząsu o energii E ::::: l os J powinno być przed
miotem analizy, przeprowadzonej niezwłocznie przez kopalniany zespół ds . tąpań w as
pekcie możliwości bezpiecznego prowadzenia dalszych robót górniczych, 

- po wystąpieniu wstrząsu o energii E~ l os J w odległości do l 00 m (w każdym kierunku) 
od frontu prowadzonej eksploatacji ścianowej, należy niezwłocznie wstrzymać roboty 
górnicze do czasu przeprowadzenia analizy, o której mowa w pkt. l, 

- zasady, o których mowa w pkt. l i 2 należy stosować również w odniesieniu do wyrobisk 

korytarzowych przy wystąpieniu wstrząsu o energii E~ 104 J, 

- w razie wystąpienia wstrząsu o energii E ;...: l os J w rejonach przygranicznych, analiza, 
o której mowa w pkt. l , powinna być dokonana przez połączone zespoły ds. tąpań zain
teresowanych zakładów górniczych, 

- określone w pkt. 1-4 zasady nie dotyczą przypadków zaistnienia wstrząsów w wyniku 
stosowania aktywnej profilaktyki tąpaniowej. 

Konsekwencją ustanowienia cytowanych zasad było wprowadzenie stosownego zapisu do 
punktu 1.42 załącznika nr l O do rozporządzenia MPiH z dnia 14 kwietnia 1995 roku. 

Tak sformułowane brzmienie cytowanych zapisów powoduje, iż kopalnie aktywne sejs
micznie zmuszone są do niemal permanentnych obrad zespołów ds . tąpań . 

2. Kopalnie zaniżają wielkość energii wstrząsów z powodu możliwych roszczeń właścicieli 
obiektów powierzchniowych, 

3.2.Analiza różnic w obserwacjach sejsmologicznych pomiędzy 
GRSS i kopalniami 

Obserwowane w ostatnich latach różnice w liczbach wstrząsów wysokoenergetycznych 
podawanych przez GRSS i kopalnie oraz stawiana potocznie, a dość nieśmiało w publika
cjach, hipoteza o m"ożliwości negatywnego wpływu uregulowań prawno-administracyjnych na 
określanie przez kopalnie wielkości energii wstrząsów silnych [2, 11 ], skłoniły autora do 
dokonania porównań obejmujących okres od 1977 do 2000 roku. Ponieważ GRSS nie obejmuje 
swoim zasięgiem kopalń Rybnickiej i Jastrzębskiej Spółki Węglowej w zestawieniach wstrzą-
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sów pod nazwą "wg kopalń" pominięto wstrząsy wykazane przez kopalnie wymienionych 
spółek. W obserwacjach GRSS pominięto natomiast: wszystkie okresy na przestrzeni lat 1977-
-2000, w których nie istniały sieci sejsmologiczne lub nie prowadzono dla tych kopalń 
obserwacji przez kopalnię sąsiednią, pominięto również wszystkie wstrząsy, które nie były 
wyraźnie zidentyfikowane z obszarem odpowiedniej kopalni. Porównań dokonano dla kolej
nych przedziałów energetycznych od 105 J do 109 J. 

Wyniki przeprowadzonych zestawień, dla sumarycznej liczby wstrząsów o energiach 
E ~ 105 J przedstawiono na rysunku 3. 

Z zestawienia tego wynika, że w roku 1993 oraz w latach 1996-2000 procentowe roz
bieżności pomiędzy obserwacjami sejsmologicznymi kopalń a GRSS (dla północnego obszaru 
GZW) są zdecydowanie największe. W latach 1999 i 2000 kopalnie wykazały odpowiednio 44 
i 37% liczby wstrząsów wysokoenergetycznych podanych przez GRSS. 
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Rys. 3. Porównanic liczby wstrząsów rejestrowanych przez kopalnic z rejestracjami Górnośląskiej Regionalnej Sieci 

Sejsmologicznej (GRSS) 

Fig. 3. Comparison o f number o f quakcs rcgi stcrcd by thc min es with rcgistrations donc be !he Uppcr Silcsian 

Rcgional Scismic Activity Stations (USRSAS) 

126 Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

Dla ścisłości należy odnotować, że w latach 1978-1981 liczby wstrząsów wykazywane 
przez kopalnie były o ok. 20%, a w roku 1979 nawet o ponad 40% wyższe od podawanych przez 
GRSS. Po szczegółowych analizach, dotyczących obserwacji sejsmologicznych poszczegól
nych kopalń, fakt ten można tłumaczyć znaczną aktywnością kopalń znajdujących się na 
obrzeżach sieci regionalnej i wykazywaniem przez te kopalnie wyższej aktywności niż GRSS 
(np. kop. "Pstrowski"). Zjawisko wykazywania większej aktywności przez sieci kopalniane 
(lokalne) w stosunku do obserwacji regionalnych, zwłaszcza w przedziale progowym dla sieci 
regionalnej, tj. energii rzędu 105 J, można uznać za rzecz nonnalną i w jakimś sensie pra
widłową. Natomiast ponad dwukrotnie większa aktywność, wykazywana przez sieć regionalną 
(składającą się z l 0- 11 stanowisk), od aktywności udokumentowanej przez kilkadziesiąt sieci 
lokalnych (około 400 stanowisk pomiarowych), nie da się wytłumaczyć w żaden inny sposób jak 
nagminnym zaniżaniem energii rejestrowanych wstrząsów . 

Zbiorcze wyniki szczegółowej analizy obserwacji kopalń z padzialem na spółki węglowe 
(bez kopah1 Rybnickiej i Jastrzębskiej SW) z lat 1991- 2000 przedstawiono kolejno na ry
sunkach 4, 5, 6, 7 i 8. 

Rok lO ' J 
k-;,;- G-R-SS 

1991 99 106 
1992 118 119 
1993 67 107 
1994 60 57 
1995 40 41 

91+95 384 l 430 
19% 36 54 
1997 26 36 
1998 41 70 
1999 47 131 
2000 36 61 

96+00 186 352 
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o o o o 100 107 93,5 

o o o o 122 124 98,4 

o l o l 71 124 57,3 

o o o o ó] 73 R3,6 

o o o o 52 53 9R,l 

o l o l 406 481 84,4 

o o o o 41 60 6H,3 

o o o o 26 39 66,7 

o o o o 41 75 54.7 
o l o o 47 !50 31,3 

o l o o 37 79 46,8 

o 2 o o 192 403 47,6 
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Rys. 4. Zestawienic liczby wstrząsów wysokoenergetycznych zarejestrowanych przez kopanic Bytomskiej Spółki 

W<;glowcj i porównanic z obserwacjami GRSS 

Fig. 4. Set ofhigh-cncrgy quakcs number rcgistcrcd by thc mincs ofBytom Coal Company and thcir comparison 

with obscrvations donc by thc USRSAS 
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Rok l o 5 1 
koo. GRSS 

1991 309 296 
1992 264 24 1 
1993 189 228 
1994 236 209 
1995 122 158 

91+95 1120 l 132 
1996 135 214 
1997 123 175 
1998 110 126 
1999 235 275 
2000 151 355 
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Liczba wstrząsów wysokoenergetycznych 
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Rys. 5. Zestawienic liczby wstrząsów wysokoenergetycznych zarejestrowanych przez kopanic Rudzkiej Spółki 
Węglowej i porównanic z obserwacjami GRSS , 

\ 

Fig. 5. Set o f high-cncrgy quakcs number rcgistcrcd by thc min es o f Rudzka Coal Company and thcir comparison 

with obscrvations dane by thc USRSAS 
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Liczba wstrząsów wysokoenergetycznych % 
Rok 10 5 J 10 6 J 10 71 10 g J 10 9 J suma wg zgodn 

kop. GRSS kop. GRSS kop. GRSS kop . GRSS kop. GRSS kop. GRSS zGRSS 
1991 95 I 16 6 7 o o o o o o !Ol 123 82,1 
1992 60 67 4 4 o l o o o o 64 72 88,9 
1993 III 206 14 19 l l o l o o 126 227 55,5 
1994 102 83 lO 9 l 2 o o o o 113 94 120,2 
1995 62 59 5 8 l o o l o o 68 68 100,0 
91~95 430 531 39 47 3 4 o 2 o o 472 584 80,8 
1996 22 53 l 2 o o o o o o 23 55 41,8 
1997 19 51 o 4 o o o o o o 19 55 34,5 
1998 48 133 4 20 o o o o o o 52 153 34,0 
1999 41 270 6 20 o 3 o o o o 47 293 16,0 
2000 95 262 4 35 l 2 o o o o 100 299 33,4 

96+00 225 769 15 81 I 5 o o o o 241 855 28,2 
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Rys. 6. Zestawienic liczby wstrząsów wysokoenergetycznych zarejestrowanych przez kopanic Katowickiego 

Holdingu Wc;glowcgo i porównanic z obserwacjami GRSS 

Fig. 6. Set o f high-cnergy quakcs number registcrcd by thc min es o f Katowice Holding Coal Company and their 

comparison with observations donc by thc USRSAS 
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Rys. 7. Zestawienic liczby wstrząsów wysokoenergetycznych zarejestrowanych przez kopanic Gliwickiej Spółki 

W~glowcj i porównanic z obserwacjami GRSS 

Fig. 7. Set ofhigh-cnergy quakes number rcgistcred by the mincs ofGiiwice Coal Company and their comparison 

with obscrvations donc by the USRSAS 

W zestawieniach nie przedstawiono danych dotyczących samodzielnej kopalni "Porąbka
-Klimontów" dlatego, że zakończyła ona eksploatację 31.12.1998 roku i w latach 1996- 1998 
zanotowała jedynie l wstrząs o energii 105 J (zgodność z GRSS). W latach 1991- 1995 
odnotowała 102,7% zgodności z rejestracjami GRSS. Przez cały okres obserwacji, tj. od 1976 
roku zgodność ta oscylowała w pobliżu l 00%. 

Zestawienia przedstawione na rysunkach 4-8 zdaniem autora nie wymagają komentarza
są jednoznaczne. Od 1996 roku obserwowane jest powszechne i drastyczne zaniżanie energii 
rejestrowanych wstrząsów szczególnie w przedziałach 105 i 106 J (silniejsze zjawiska sejs
miczne są w większości przypadków weryfikowane z obserwacjami GRSS). W latach 1999 
i 2000 w kilu kopalniach odnotowano zgodność z rejestracjami GRSS w granicach od O do l 0% 
przy wykazywanej przez GRSS aktywności od ok. 50 do ponad l 00 wstrząsów w roku. Chlubny 
wyjątek stanowi kopalnia "Bielszowice", która dla lat 1996-2000 uzyskała 87,4% zgodności 
z obserwacjami GRSS. 

Skutki zaniżania energii wstrząsów w prawidłowej ocenie stanu zagrożenia tąpaniami 
obrazują zestawienia porównawcze miesięcznych rozkładów sumarycznej energii sejsmicznej 
emitowanej podczas eksploatacji i wydatku energetycznego liczonego w J/tonę wydobycia 
z pokładów zagrożonych tąpaniami (rys. 9 i l 0). 
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Liczba wstrząsów wysokoenergetycznych % 
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Rys. 8. Zestawienic liczby wstrząsów wysokoenergetycznych zarejestrowanych przez kopanic Nadwiślat'1skicj 

Spółki W!(głowcj i porównanic z obserwacjami GRSS 

Fig. 8. Set ofhigh-cncrgy quakcs number rcgistcrcd by thc mines ofNadwiślat1ska Coal Company and thcir 

comparison with obscrvations don c by thc USRSAS 

Przedstawione analizy odnoszą się do sumarycznej emisji sejsmicznej towarzyszącej 
eksploatacji we wszystkich rejonach zagrożonych tąpaniami w kopalni X i Y. Analizy 
przeprowadzone dla pojedynczych, najbardziej zagrożonych ścian , wykazują, jeszcze większe 
różnice. 

W jak różny sposób można oceniać aktualny stan zagrożenia tąpaniami biorąc pod uwagę 
dane z sieci kopalnianej lub z GRSS! 

Kolejnym niezwykle ważnym problememjest "wyrzucanie" ognisk wstrząsów na odległości 
ponad l O Om od wyrobisk eksploatacYJnych lub przygotowawczych. 

Analizę lokalizacji wstrząsów wysokoenergetycznych, w przedziałach do i ponad l 00 m 
od czynnych frontów eksploatacyjnych, przeprowadzoną dla kopalń Bytomskiej, Rudzkiej, 
Gliwickiej Spółki Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego w latach 1999- 2000 
obrazuje rysunek 12. 

W analizie celowo pominięto kopalnie Nadwiślańskiej, Rybnickiej i Jastrzębskiej 

Spółki 'ęglowej ze względu na nieco inny charakter emisji sejsmicznej towarzyszącej 
eksploatacji. 
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Rys. 9. Miesi<;czne rozkłady sumarycznej energii sejsmicznej emitowanej podczas eksploatacji i wydatku 

energetycznego liczonego w J/ton<; wydobycia z pokładów zagrożonych tąpaniami - kopalnia X 

Fig. 9. Monthly distribulion o f accumulative seismic energy during extracli on and energy yield calculatcd in J/Tone 

from the seams endangered with rockbursts - X min e 

Z doświadczenia autora nabytego podczas wieloletniego okresu prowadzenia, a następnie 
nadzorowania kopalnianych obserwacji sejsmologicznych wynika, że przedstawione na rysunku 
II proporcje są co najmniej odwrócone. Można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że nie 
mamy do czynienia z nowym, rodzącym się na oczach zjawiskiem geo-mechanicznym, lecz ze 
świadomym odsuwaniem ognisk wstrząsów na odległości nie obligujące do dokonywania analiz 
wymaganych cytowaną w poprzednim rozdziale decyzją Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 
września I995 r. Odsuwanie ognisk wstrząsów wysokoenergetycznych od wyrobisk górniczych 
i ograniczanie liczby wstrząsów prognostyczni e ważnych, jedynie do zjawisk zarejestrowanych 
w pewnym (niewielkim) obszarze wokół czynnych wyrobisk, może doprowadzać do poważnych 
błędów w ocenie stanu zagrożenia tąpaniami. Przykładem takiego błędu może być interpretacja 
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Rys. l O. Micsittcznc rozkłady sumarycznej energii sejsmicznej emitowanej podczas eksploatacji i wydatku 

energetycznego liczonego w J/tontt wydobycia z pokładów zagrożonych tąpaniami- kopalnia Y 

Fig. l O. Monthly distribulion o f accumulativc scismic cncrgy during extraction and energy yield calculatcd in 

J/Tonc from thc scams cndangcrcd with rockbursts- Y minc 

wyników obserwacji sejsmologicznych przed tąpnięciem w kopalni Z [12]. Dobitnie ilustrują to 
zmiany dobowej sumarycznej energii generowanej eksploatacją, zestawione dla okresu 45 dni 
poprzedzających tąpnięcie przedstawione na rysunku 12. 

Przedstawione przykłady i dokonane zestawienia wskazują na ogromną wagę i konieczność 
okresowych weryfikacji obserwacji systemów kopalnianych przez Górnośląską Regionalną 
Siecią Sejsmologiczną, która powinna być systemem nadrzędnym i stałym punktem odniesienia 
dla obserwacji kopalnianych. 
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1999 rok 2000 rok 

67% 33% 

-wstrząsy wysokoenergetyczne zlokalizowane w odległości mniejszej niż lOOm od czynnych wyrobisk eksploatacyjnych 

-wstrząsy wysokoenergetyczne zlokalizowane w odległości wi~kszej niż l OOm od czynnych wyrobisk eksploatacyjnych 

Rys. 11. Procentowy udział liczby wstrząsów wysokoenergetycznych lokalizowanych w odległości mniejszej 

i ponad100m od czynnych frontów eksploatacyjnych (kopalnie Bytomskiej SW, Gliwickiej SW 

i Katowickiego HW) 

Fig. 11. Perccntage share o f number o f high energy quakes locatcd in the dislance o f less and more than l 00 m 

from active exploitation fronts ( the mincs ofBytom Coal Coampny, Rudzka Coal Company and Katowice Holding 

Coal Comapny) 

4,E+05 
EIJI 
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3,E+05 
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- trend E calkowitej (wielomian 4 stopnia) 

- trend E "z rejonu" (\ ;clomian 4 stopnia) 
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Rys. 12. Dobowa sumaryczna energia sejsmiczna w okresie 45 dni przed lapnięciem w kopalni Z generowana 

eksploatacją ściany (całkowita) i wchodząca do prognozy (z rejonu) 

Fig. 12. Accumulative daily seismic cnergy during 45 days prior to a rockburst at Z min e generated by cxtarction o f 

a longwall (to tal) and being part o f a forccast ( from the region) 

Istnieje pilna potrzeba weryfikacji zasad postępowania po wystąpieniu silnych wstrząsów, 
zasad wprowadzonych niewątpliwie w dobrej wierze, które przyniosły jednak więcej szkody niż 
pożytku wypaczając rzeczywisty obraz sejsmiczności zagrożonych tąpaniami rejonów eksplo
atacyjnych. 

Działania należy podjąć jak najprędzej aby powstrzymać utrwalające się negatywne tenden
ej e zaniżania energii wstrząsów i lokalizowania ich z dala od czynnych frontów wybierkowych. 
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4. Podsumowanie- uwagi końcowe 

Zagrożenie tąpaniami jest jednym z najpoważniejszych zagrożeń naturalnych, którego prze
jawów- w tym także tąpnięć, pomimo stosowanych metod prognozy nie udało się efektywnie 
wyeliminować. W niniejszej pracy zgromadzono i przedstawiono obszerny materiał dokumen
tacyjny nie kusząc się jednak na dokonanie głębokiej analizy przyczyn występowania tąpnięć 
i ocen stosowanych metod prognozy zagrożenia. Skoncentrowano się na obserwacjach sejsmo
logicznych, najdłużej powszechnie stosowanych w kopalniach GZW, mających podstawowe 
znaczenie dla oceny stanu zagrożenia tąpaniami. Starano się wykazać , że w ostatnich latach na 
jakość prowadzonych obserwacji duży wpływ miały czynniki "zewnętrzne dla metody", głów
nie natury prawno-administracyjnej. Narzucone drogą administracyjną zaostrzenia kryteriów 
doprowadziły do poważnych wypaczeń w stosowaniu metody. 

W świetle przedstawionych materiałów, można sformułować trzy generalne wnioski: 
l) zagrożenie tąpaniami w polskim górnictwie węgla kamiennego nie jest zjawiskiem 

marginalnym - nie dotyczy ono jednostkowych przypadków ale ok. 30% produkcji i proporcja 
ta utrzymywać się będzie przez najbliższe lata, 

2) w ostatnich latach w problematyce oceny i zwalczania zagrożenia tąpaniami poj awiły się 
negatywne zjawiska, powodujące wypaczenia w ocenie stanu zagrożenia i pośrednio będące 
przyczyną rozpraszania sił i środków na działania profilaktyczne, 

3) istnieje uzasadniona konieczność modyfikacji niektórych przepisów i zaleceń doty
czących sposobu prowadzenia obserwacji sejsmologicznych oraz zasad postępowania w wa
runkach uznawanych za niebezpieczne. 

Aby poprawić efektywność prowadzonych obserwacji sejsmologicznych należy podjąć 
działania zmierzające do: 

- weryfikacji metody sejsmologicznej w celu poszerzenia zakresu uzyskiwanych z niej 
informacji, 

- zmniejszenia rozbieżności przy obliczaniu energii wstrząsów przez stacje kopalniane 
i Górnośląską Sieć Sejsmologiczną co ma podstawowe znaczenie tak dla "prognozy" 
zagrożenia tąpaniami jak również w zagadnieniu ochrony powierzchni, 

- usankcjonowania nadrzędnej, w stosunku do systemów kopalnianych, roli systemu regio
nalnego jakim jest Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna, 

- szerszej rejestracji niskoenergetycznych zjawisk sejsmicznych o energiach 102 i l 03 J 

(brak obserwacji w zakresie wstrząsów niskoenergetycznych fałszuje obraz naturalnych 
procesów zachodzących w górotworze), 

- weryfikacji wielkości obszarów wokół wyrobisk eksploatacyjnych i przygotowawczych 
(tzw. rejonów), z których obserwacje powinny być brane pod uwagę przy sporządzaniu 
oceny stanu zagrożenia, 

- cyklicznego wykonywania szerszych analiz (np. na szczeblu spółek węglowych) doty
czących kształtowania się zagrożenia tąpaniami dla całych rejonów jak również efek
tywności i przydatności stosowanych metod profilaktyki. 
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A new look at the problems of a number and magnitude of quakes at 
hard coal mines 

Abstra et 

The artide presents seismic activity changes in the Upper Silesian Coal Basinon the basisof 
observation sets prepared at the mines during 1970-2000 as well as on the basis of seismic 
registration by the Upper Silesian Regional Seismic Station (USRSS) during 1997-2000. It ais o 
discusses the situation with regard to rockbursts hazard at hard coal mines in the period of 
1970-2000. 

The conducted comparative analysis o f seismic activity, comprehended as the number o f 
quakes in a time unit (a year) including their energy intensity level registered at the mines 
and at the USRSS during 1991-2000 (the yęars of essential restructuring changes taking 
pace in Polish hard coal mining) indicated to meaningful discrepancies in the registered 
activity ofthe quakes, the so calledhigh energy ones (E :2: l · 105 J) between the mines and 
the USRSS noted especially from 1996. Due attention was paid to the possibility of the 
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association of seismic activity indicated by the mines with determined legal-administrative 
regulations. The consequence ofreducing the energy ofhigh- energy quakes and narrowing 
of the forecasting area around the active expatiation workings upon the correctness of the 
assessment of the rockbursts situation has been illustrated with the examples. Also the 
underestimated fact o f low-energy quakes was mentioned in the "forecast" o f the rockbursts 
hazards situation. 
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Praktyczne aspekty stosowania kotew linowo-spoiwowych w warunkach 
0/ZG "Rudna" (komunikat) 

Słowa kluczowe 

Obudowa kotwowa 

Streszczenie 

W oparciu o l O letnie doświadczenie w stosowaniu kotew linowo-spoiwowych w kopalni 
"Rudna" przedstawiono elementy technologii oraz praktyczne przykłady wykorzystania tej 
obudowy do zabezpieczenia stateczności wyrobisk. 

l. Wstęp 

Stopniowe sczerpywanie zasobów złoża rud miedzi o miąższości do 5 m spowodowało 
konieczność podjęcia eksploatacji w rejonach grubego złoża o miąższości nawet do około 20m. 
Stawiało to nowe wymagania odnośnie komorowo-filarowych systemów eksploatacji oraz 
zapewnienia stateczności wyrobisk eksploatacyjnych w wydłużonym okresie ich użytkowania 
spowodowanym zmniejszeniem postępu frontu. 

Długotrwałe oddziaływanie obciążeń skał nadległych na filary powoduje stopniową ich 
dezintegrację (upodatnianie). Zjawisko to jest pożądane i korzystne z punktu widzenia pro
filaktyki tąpaniowej, leczjednocześnie sprzyja stopniowemu powstawaniu rozwarstwień w stro
pie, przeważnie powyżej zasięgu obudowy kotwowej podstawowej. Ograniczenie rozwoju tych 
rozwarstwień oraz wzmocnienie pakietu skał skotwianych obudową podstawową poprzez 
zwiększenie zasięgu oddziaływania obudowy w głąb stropu leżało u podstaw opracowania 
konstrukcji kotwi linowej [ 4]. Rozwiązanie to nie kolidowało ze stosowaną technologią eksplo
atacji, która stawia określone wymagania dla wymiarów poprzecznych wyrobisk z uwagi na 
ruch maszyn górniczych- możliwość uszkodzeń obudowy podporowej oraz wentylacji wy
robisk- zmniejszenia stężenia spai\n. 

Pierwsze próby instalowania kotwi linowo-spoiwowych w kopalni "Rudna" miały miejsce 
w 1988 roku w oddziale G-4. Powszechnie stosowane są od maja 1991 roku. 

Sesja I 139 



School ofUnderground Mining 2002 

Dotychczas zabudowano w wyrobiskach kopalni 188925 kotew linowo-spoiwowych. Chro-
nologicznie ilości zabudowanych kotew przedstawiają się następująco: 

- 1991-789 
- 1992-4427 
- 1993-7454 
- 1994- 12010 
- 1995- 19865 
- 1996 - 22907 
- 1997- 22065 
- 1998- 23598 
- 1999-26441 
- 2000-26441 
- 2001 (lO miesięcy)- 22928 

2. Konstrukcja kotwi 

Kotew linowo-spoiwowa KLS-1 (dopuszczona do stosowania w podziemnych wyrobiskach 
zakładów górniczych rud miedzi decyzją Prezesa WUG L.dz. GG-774/0010/96/03636/MK 
z dnia 21.03.1996 r. i znakowana cechą GG-20/96) składa się z następujących elementów 
(rys. l): 

l. Żerdź linowa -lina do konstmkcji sprężonych o średnicy ~15,5 mm wg PN-71/M-80236, 
skręcona z l + 6 drutów stalowych, każdy o średnicy 5 mm, o długości minimum 5 m, 
wytrzymałości na zerwanie min. 194 kN, 

2. Zacisk Gifforda w skład którego wchodzi: 
- tuleja zewnętrzna, 
- wkład stożkowy, 

- pierścień- wykonany z gumy. 
3. Wężyk odpowietrzający-wykonany z poliamidu o średnicy ~8lub ~6 mm, o długości 

większej o 0,2 m od długości liny. 
4. Spoiwo cementowe - stanowi mieszanina wody i cementu portlandzkiego klasy 

minimum 25 (obecnie CEM I 32,5R). Proporcja objętościowa składników to: 3 objętości 
wody i 7 objętości cementu. Proporcja wagowa składników tj. wody: cementu= 0,3. Spoiwo 
powinno charakteryzować się parametrami wytrzymałościowymi gwarantującymi nośność 
utwierdzonych kotwi linowo-spoiwowych min. 150 kN po upływie czasu nie dłuższym niż 
24 godziny. 

Próbki spoiwa powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów [5] tj. posiadać wy-
trzymałość na ściskanie Re min.: 

- l O MPa po upływie 3 dni, 
- 25 MPa po upływie 28 dni. 
Minimalne zużycie spoiwa wynosi l ,5 litra na metr bieżący otworu, a średnie zużycie 

cementu na l otwór 7 m wynosi około 26 kg. 
5. Podkładka kotwowa kwadratowa płaska- wykonana z blachy stalowej gatunku St3S 

o wymiarach boku 170-300 mm i grubości 8-10 mm. 
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3. Technologia zabudowy 

W trakcie dotychczasowego stosowania kotew linowych ewoluowała technologia insta
lowania lin w górotworze, stosowanego sprzętu do cementacji oraz parku maszynowego. 

Od samego początku do dzisiaj eksploatowany jest wóz strzelniczy SWS-4B przystosowany 
do zabudowy kotew linowo-spoiwowych (rys. 2). Zabudowę kotwi w otworach o średnicy 
51 mm, wykonuje trzyosobowa brygada z podestu roboczego wozu, na którym zainstalowano 
urządzenie do cementacji składające się z mieszalnika i pompy o napędzie pneumatycznym 
produkcji szwedzkiej finny "BEMEK". Od 1990 roku, kiedy wycofano z doht zasilanie sprę
żonym powietrzem i wprowadzono napędy elektra-hydrauliczne w maszynach wiercąco-ko
twiących, dla cementacji lin z SWS-4B konieczna była sprężarka typu W AN zainstalowana na 
wozie transportowym SWT. 

Następnie eksploatowany był prototypowy wóz WCKL-1, który posiadał na wysięgniku 
obrotowo-wysuwnym zamontowaną platformę roboczą z zestawem mieszalnik-pompa szwedz
kiej firmy "BEMEK" o zasilaniu hydraulicznym. 

Maszyny SWS-4B i WCKL-1 przeznaczone były wyłącznie do cementacji obudowy linowej 
w wcześniej wykonanych otworach za pomocą innych maszyn wiercących . 

Cykl zabudowy kotwi linowo-~poiwowej przebiega w następującej kolejności: 
l. Wiercenie otworów kotwowych. 
2. Wprowadzenie do otworu przyciętej liny z przymocowanym do niej wężykiem odpo

wietrzającym. 

3. Przygotowanie spoiwa. 
4. Umocowanie i rozparcie w otworze na linie, głowicy cementacyjnej i podłączenie do niej 

węża tłoczącego spoiwo z wyprowadzeniem na zewnątrz wężyka odpowietrzającego. 
5. Tłoczenie spoiwa do otworu do czasu ustania wypływu powietrza przez wężyk odpo

wietrzający. 

6. Wyłączenie pompy, demontaż głowicy cementacyjnej . 
Po upływie około l doby na zabudowanych w otworach linach instaluje się ręcznie pod

kładki, zaciski i tulejki cechujące ze znakiem dopuszczenia i wyróżnikiem długości. 
Prowadzono również próby prototypu wozu wiercąco-kotwiącego SWKL-111 (rys. 3) 

o nazwie handlowej "LIN" przeznaczonego do wiercenia otworów i cementacji lin, ob
sługiwanego przez jedną osobę, w całkowicie zautomatyzowanym procesie przebiegającym 
następująco: 

l . Wiercenie otworu kotwowego. 
2. Przygotowanie spoiwa. 
3. Napełnianie otworu spoiwem od dna do wylotu. 
4. Wprowadzenie liny odwijanej z kasety do otworu wypełnionego spoiwem. 
5. Obcięcie liny po jej wprowadzeniu na odpowiednią dhtgość. 
Po upływie l doby na zabudowanych linach instalowano podkładki i zaciski przy pomocy 

wozu SWS-4B. 
Wóz nie jest obecnie eksploatowany z powodu ujawnionych wad niskiej odporności na 

warunki mikroklimatu (wilgotność, korozja, pył), zastosowanej elektroniki (czujników) w ukła
dach automatyki: synchronizacji pracy pompy tłoczącej spoiwoiwysuwu węża podającego oraz 
wprowadzania i obcinania liny w zależności od długości otworu kotwionego. 
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Aktualnie w warunkach kopalni "Rudna" kotwie linowo-spoiwowe instalowane są wy
łącznie metodą cementacji przez głowicę cementacyjną, zatłaczając spoiwo od wylotu do dna 
otworu. Za przyjęciem tej technologii przemawia l O-letni okres skutecznego stosowania, bardzo 
dobre jej opanowanie, a także potwierdzona badaniami [l] pewność właściwego mocowania lin. 

Ostatnio kopalnia zakupiła wozy wiercąco-kotwiące typu SWWK-2L (rys. 4) przeznaczone 
do: wiercenia otworów w złożu w spągu oraz w stropie (do 30m), zabudowy kotwi linowych, 
oraz wykonywania innych prac wymagających uniesienia pracowników (ręcznej obrywki, 
zakładania siatek ochronnych przy stropie i ociosach, kontroli obudowy, kontroli rurociągów, 
zakładania lamp oświetleniowych, itp.). Maszyna może poruszać się i pracować w wyrobiskach 
górniczych o wysokości od 2,65 do 6 m i szerokości większej od 4 m. Posiada możliwość pracy 
przy wykorzystaniu napędu elektrycznego lub z silnika spalinowego napędu jazdy. 

3. Przykłady stosowania kotew KLS-1 

W kopalni "Rudna" obudowa kotwowa linowo-spoiwowa typu KLS-1 stosowanajestjako 
obudowa dodatkowa do wzmacniania obudowy podstawowej oraz górotworu wokół wyrobisk, 
a w szczególności w następujących miejscach: 

a) skrzyżowania o zwiększonej powierzchni oraz skłonnych do poszerzania się (rys. 5); 
b) zabezpieczenia stateczności stropów wcześniej wykonanych wyrobisk przygotowaw

czych, przy przechodzeniu przez nie frontami eksploatacyjnymi (rys. 5); 
c) zabezpieczenia stateczności stropów wyrobisk w partii złoża o dużej miąższości (rys. 6); 

Zapewniono stateczności wyrobisk eksploatacyjnych, których strop po wyspągowaniu na pełną 
miąższość złoża (do kilkunastu metrów) nie był dostępny żadnymi maszynami; 

d) zaburzonych tektonicznie lub o obniżonej wytrzymałości (rys. 7, 8, 9, l O, 11), Zapew
niono stateczność wyrobisk, gdzie w stropie bezpośrednim występował dolomit marglisty o ob
niżonych parametrach geomechanicznych - eksploatacja w oddziałach G-2113, G-2114, 
G-15/7. Na podstawie opracowania [3] oraz uzyskanych doświadczeń ruchowych w miejscach, 
gdzie w stropie grubość półki dolomitów zwięzłych była mniejsza niż 3 m strop wyrobisk 
zabezpieczano dodatkową obudową m.in. kotwami linowo-spoiwowymi (rys. 7, 8, 9, l O, 11); 

e) znajdujących się w strefie długotrwałych wpływów ciśnień eksploatacyjnych (rys. 12, 
13, 14). Zapewniono stateczność wyrobisk pełniących funkcje głównych dróg (wentylacja, 
komunikacja, transport), będących pod wpływem ciśnień eksploatacyjnych przez długi (do kilku 
lat) okres czasu- eksploatacja filarów oporowych w polach oddziałów G-15/6 i G-4/7; 

f) zabezpieczenia stateczności obniżeń stropu bezpośredniego dla prowadzenia wyrobisk 
w furcie okruszcowanej (rys. 15). 

Dotychczasowe lO-letnie doświadczenia wskazują, że optymalnym schematem kotwienia 
jest rozstaw 2m x 2m w otworach o długości 5 m lub 7 m. 

Prowadzone kontrole współpracy obudowy z górotworem oraz stateczności stropów po
twierdzają wysoką skuteczność działania kotwi linowo-spoiwowych. 

W trakcie ich stosowania wystąpiły tylko nieliczne przypadki utraty stateczności stropu 
wzmocnionego tą obudową. Dla uzyskania wysokiej skuteczności ich działania istotne zna
czenie w procesie zabudowy ma stan stropu oraz czas od odwiercenia otworów do zabudowania 
kotwi. 
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Rys. l. Kotew linowo-spoiwowa KLS-1 

Fig. l . Groutcd cable boi t KLS-1 

/ 
Rys. 2. Wóz SWS-4B przystosowany do zabudowy kotew linowo-spoiwowych 

Fig. 2. Cable boiter SWS-4B 
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Rys. 4. Wóz wiercąco-kotwiący SWWK-2L 

Fig. 4. Drilling and bo1tingjumbo SWWK-2L 
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Rys. 5. Sposób zabezpieczenia poszerzonych skrzyżowa6 za pomocą kotwi linowo-spoiwowych 

Fig. 5. Ground eontroi ofwidcncd crossings by mcans o f grouted cablc bolts 

Rys. 6. Sposób zabezpieczenia wyrobisk w złożach o dużej miąższości za pomocą kotwi linowo-spoiwowych 

Fig. 6. Ground eontroi o f mine opcnings in thick orc-bodics by mcans o f groutcd cablc boi ts 
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G-21/3 

?Qtlca dolomitu zwiezłego grubości 2.0 - 2.5 m 
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Rys. 7. Obudowa podstawowa w postaci kotew wklejanych długości 2,2 m w siatce 0,8-1,2 x 0,8- l ,2m oraz 

kotwic linowo-spoiwowe długości 7 m w siatce 2 x 2 m 

Fig. 7. Basic support by mcans of2.2 m long resin bolts in thc nctting 0.8- 1.2 x 0.8- 1.2 m and 7 m long groutcd 
cablc bolts in the nctting 2 x 2 m 
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KLS 

G-21/3 

PółTca dolomitu zwiezłego grubości poni;!tei 1.0 

KLS 

Rys. 8. Obudowa podstawowa w postaci kotew wklejanych długości 2,2 m w siatce 0,8- l ,2 x 0,8- 1,2 m oraz 

stropnice płytowe i kotwic linowo-spoiwowe długości 7 m w siatce 2 x 2 m 

Fig. 8. Basic support by mcans o f 2.2 m long resin bo l ts in !he IlC!ting 0.8-!.2 x 0.8-1.2 m as wcll as platcs 

and 7 m long groutcd cablc bo l ts in thc IlC!ting 2 x 2 m 
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G-15/7 
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Rys. 9. Obudowa podstawowa w postaci kotew wklejanych i rozprqżnych długości I ,8m w siatce l ,O x l ,O m oraz 

kotwic linowo-spoiwowe długości 7 w siatce 2 x 2 m na skrzyżowaniach wyrobisk oraz po dwie kotwy w rzqdzic na 

odcinkach wyrobisk pomiędzy skrzyżowaniami 

Fig. 9. Basic support by mcans of 1.8 m Iong cxpansion and rcsin bolts in thc nctting 1.0 x 1.0 m as well as platcs 

and 7 m long groutcd cablc bolts (at thc erossings: in thc netting 2 x 2 m and 2 boi ts in arowin bctwcen) 
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C-15/7 

P6tka dolomitu zwiezłego grubości poni1!1ej t. o m 
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Rys. l O. Obudowa podstawowa w postaci kotew wklejanych i rozprężnych długości l ,R m w siatce 0,8 x 0,8 m oraz 

kotwic linowo-spoiwowe długości 7 w siatce 2 x 2m na skrzyżowaniach wyrobisk oraz po dwie kotwy w rzędzie na 

odcinkach wyrobisk pomiędzy skrzyżowaniami 

Fig. l O. Basic support by mcans o f 1.8 m lon g expansion and rcsin bo l ts in thc nctting 0.8 x 0.8 m as wcll 

as 7 m long groutcd cablc bolts (at thc crossings: in thc netting 2 x 2 m and 2 bolts in a row in bctwccn) 
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G-15/ 7 

P6łlca dolomitu zwiezłego grubości J}Oni:lfej 1.0 m 
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Rys. 11. Obudowa podstawowa w postaci kotew wklejanych długości 2,2 m w siatce l ,O x l ,O m oraz kotwic 

linowo-spoiwowe długości 7 m w siatce 2 x 2 m na skrzyżowaniach wyrobisk oraz po dwie kotwy w rzC(dzic na 

odcinkach wyrobisk pomiC(dzy skrzyżowaniami 

Fig. 11. Basic support by mcans of 1.8 m long rcsin bolts in thc nctting 1.0 x 1.0 m as wcll as 7 m long groutcd 

cablc bolts (at thc crossings: in thc nctting 2 x 2m and 2 boi ts in arowin bctwccn) 
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Rys. 12. Obudowa podstawowa w postaci kotew rozprt<żnych długości l ,8 m w siatce l ,O x l ,O m oraz kotwic 

linowo-spoiwowe długości5-7 m w siatce 2 x 2m 

Fig. 12. Basic support by means of 1.8 m long cxpansion and rcsin bo l ts in thc nctting 1.0 x 1.0 m and5-7 m 

long groutcd cablc bo l ts in the netting 2 x 2 m 

KLS 

G-15/6 

KomOT!J K-2 i K-3 

~J[~ 
11 11 .. .. 
11 11 

Rys. 13 . Obudowa podstawm •a w postaci kotew wklejanych dh1gości l ,8 m w siatce l ,O x l ,O m oraz kotwic 

linowo-spoiwowe długości 5-7 m w siatce 2 x 2m 

Fig. 13. Basic support by means of 1.8 m long resin bolts in the nctting 1.0 x 1.0 m and5-7 m long groutcd cable 

bolts in thc netting 2 x 2 m 
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KLS 

G-4/ 7 

li 
11 11 
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Rys. 14. Obudowa podstawowa w postaci kotew wklejanych długości l ,8 m w siatce l ,5 x l ,5 m oraz kotwic 

linowo-spoiwowe długości 5 m w siatce 2 x 2m 

Fig. 14. Basic support by means of 1.8 m long resin bolts in the netting 1.5 x 1.5 m and 5 m long grouted cablc 

boi ts in thc netting 2 x 2 m 
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linowo-spoiwowe 5-7 M 

... , 

Rys. 15. Zabezpieczenie obniżeń stropu bezpośredniego dla prowadzenia wyrobisk w furcie okruszcowancj 

Fig. 15. Support ofa !ower immcdiate roofto drive openingsin the ore zone 
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4. Podsumowanie i wnioski 

Zastosowanie obudowy linowo-spoiwowej pozwoliło na poprawę stateczności wyrobisk, 
ograniczenie zagrożenia zawałowego, zmniejszenie ilości prac związanych ze zrzucaniem 
i przebudową stropów wyrobisk, zwłaszcza przy wykonywaniu wyrobisk eksploatacyjnych 
w szczególnych warunkach geologiczno-górniczych. 

Dodatkowa obudowa linowo-spoiwowa z powodzeniem zastępuje obudowę podporową, 
przy czym najistotniejsząjej zaletą w stosunku do obudowy podporowej jest to, że nie ogranicza 
szerokości wyrobiska wymaganego dla ruchu maszyn górniczych i równocześnie nie zwiększa 
oporów wentylacyjnych wyrobisk. 
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Practical aspects of grouted cable bolts application in the Rudna mine 

Abstract 

Based on the l 0-year experience with grouted cable bo !ts in the Rudna min e, the pap er 
presents som e information on this technology and gives practical examples o f i ts application to 
support the rock mass around mine openings. 
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Alfred KOSIOROWSKI 
Adam ŚWITOŃ 
KGHM Polska Miedź S.A. Oddział ZG "Rudna", Polkowicc 

Wykorzystanie ciśnienia górotworu do urabiania złoża rudy miedzi 
w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami na przykładzie 
eksploatacji filara oporowego chodników T i W-125 Zakładów 
Górniczych "Rudna" w Polkowicach 

Słowa kluczowe 

Profilaktyka tąpaniowa- eksploatacja filarów- ciśnienie górotworu 

Streszczenie 

W artykule omówiono doświadczenia związane z eksploatacją filara oporowego wiązki 
chodników T i W-125. Opisano sposób prowadzenia rozcinki upodatniającej na całym wybiegu 
rozcinanego filara wraz z stosowaną profilaktyką tąpaniową i obwałową. Omówiono wielo
wariantowy sposób prowadzenia robót likwidacyjnych opartych na wykorzystaniu ciśnienia 
górotworu z uwzględnieniem kolejności likwidowania filarów technologicznych poszczegól
nych parcel technologicznych oraz kolejności likwidowania parcel w poszczególnych pasach 
eksploatacyjnych. 

l. Wstęp 

Rozwój górnictwa rud miedzi, wdrażanie nowych technologii sprawiły, że w wielu obsza
rach górniczych KGHM Polska 1iedź S.A. w naturalny sposób wydzieliły się partie złoża 
o różnej długości i szerokości do około 350 m, charakteryzujące się występowaniem na ich 
skrzydłach zrobów eksploatacyjnych. 

Powyższe partie złoża w terminologii górniczej nazwano filarami oporowymi. Wraz z roz
wojem eksploatacji rośnie ilość tych filarów i uwięzionych w nich zasobów złoża rudy, 
powodując wzrost zagrożenia tąpaniami w tych obszarach. Przeprowadzane badania i praktyka 
wykazały, że możliwa jest ich eksploatacja, a podstawowymi czynnikami wpływającymi na 
decyzję o podjęciu robót górniczych w tych partiach złoża są czynniki techniczne, ekonomiczne 
i organizacyjne takie jak: 

- wysokie okruszcowanie złoża, 
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- nieznaczna odległość od szybów, 
- istniejące zaplecze techniczne. 
Analiza czynników w odniesieniu do filara oporowego chodników T,W-125 Oddziału ZG 

"Rudna", wykazała, że są one niezwykle korzystne, w związku z czym Kierownictwo Kopalni 
podjęło niezbędne decyzje i uzyskało wymagane przepisami zezwolenie Okręgowego Urzędu 
Górniczego we Wrocławiu na prowadzenie robót górniczych w omawianym filarze. 

2. Opis warunków geologiczno-górniczych występujących w rejonie filara oporowego 
chodników T i W -125 

Opracowana dokumentacja przewidywała dwie fazy prowadzenia robót: 
I Faza- rozcięcie upodatniające całego filara oporowego na filary technologiczne frontem 

prowadzonym od filara ochronnego szybów zachodnich R-III, R-IV 0/ZG "Rudna" w kierunku 
granicy obszaru górniczego z Oddziału ZG "Sieroszowice" do wysokości uskoku znajdującego 
się w pobliżu tej granicy 

II Faza - wyeksploatowanie filarów technologicznych frontem robót likwidacyjnych 
prowadzonych w kierunku od granicy obszaru górniczego Oddziału ZG "Sieroszowice" do filara 
ochronnego szybów Zachodnich R-III, R-IV Oddziału ZG "Rudna". 

Przekrój przez złoże wzdłuż pasa P-7 filara oporowego chodników T i W -125 przedstawiono 
na rysunku l . 

.. r ... ,, • 

' 
~ 1 - .. ": 

Rys. l. Przekrój przez złoże wzdłuż pasa P-7 filara oporowego chodników T i W-125 

Fig. l. Cross cutting along the P-7 room ofT/W-125 barricr pillar 

Złoże rud miedzi w rejonie filara wykształcone w formie pseudopokładu występuje w trzech 
seriach litologicznych skał: 

- dolomitach dolnego cechsztynu, 
- łupkach i piaskowcach czerwonego spągowca . 

Miąższość bilansowa złoża wynosiła od 3,3 do 4,6 m, w tym: 
- dolomity od l ,6 do 2,7 m, 
-łupki, od 0,2 do 0,4 m, 
- piaskowce od l ,2 do 2,0 m. 
Zasoby złoża zlegające w filarze oporowym chodników T i W-125 na odcinku od granicy 

obszaru górniczego do filara ochronnego szybów R-III i R-IV wynosiły około 3,0 mln Mg 
rudy. 
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3. Opis robót górniczych realizowanych w fazie rozcinki upodatniającej filar oporowy 

Rejon filara , słabo zaangażowany tektonicznie, zaliczony został do pierwszego stopnia 
zagrożenia wodnego. Z uwagi na budowę i parametry wytrzymałościowe skał stropowych oraz 
zjawiska sejsmiczne występujące w czasie prowadzenia eksploatacji na skrzydłach, cały filar 
oporowy chodników T i W-125 zaliczono do III stopnia zagrożenia tąpaniami a prowadzenie 
robót w I Fazie w filarze uwarunkowano stosowaniem następujących rygorów: 

- objęcie całego filara oporowego strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami, 
- utrzymywanie prostoliniowego frontu robót rozcinkowo-upodatniających i eksploata-

cyjno-likwidacyjnych na całym obszarze strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami z do
puszczalnym wyprzedzeniem komór prowadzonych na skrzydłach frontu wzdłuż zrobów 
(na wybieg do l O m), 

- zastosowanie grupowych strzelań urabiająco-odprężających, 
- w przypadku stwierdzenia koncentracji naprężeń wykonywanie strzelań odprężających 

w spągu i caliźnie , 

- stosowanie 8-mio godzinnego czasu wyczekiwania po robotach strzałowych , 

- wprowadzenie w trakcie eksploatacji zakazu przebywania załogi w istniejących wyro-
biskach znajdujących się przed frontem robót upodatniających, 

- ograniczenie do minimum ilości osób w polu eksploatacyjnym. 
Prowadzenie szerokiego zakresu obserwacji i pomiarów przejawów ciśnienia górotworu, 

obejmującego : 

- ciągłe obserwacje sejsmologiczne, 
- obserwacje wizualno-akustyczne przejawów zachowania się górotworu, 
- pomiary konwergencji wyrobisk, 
·- pomiary odkształcei1 otworów wiertniczych za pomocą czujników osiowych i średnico

wych montowanych w filarach przed i za frontem (ze zdalnym odczytem wielkości 

wskazai1), 
- pomiary odkształcei1 calizny i filarów realizowane za pomocą górniczych rozwarstwie

niamierzy osiowych, 
- pomiary i obserwacje wielkości rozwarstwienia skał stropowych, realizowane za pomocą 

rozwarstwieniamierzy stropowych i endoskopii, 
- pomiary niwelacyjne osiadania powierzchni nad filarem oporowym chodników T, 

W-125, 
- pomiary niwelacyjne osiadania stropu nad wybranymi wyrobiskami w wiązce chodników 

T, W-125, 
- pomiary sejsmoakustyczne metodą ARES, 
- pomiary wzbudzonej robotami strzałowymi aktywności sejsmicznej za pomocą licz-

ników trzasków MLT-3 . 
Roboty górnicze I-Fazy rozpoczęto w lipcu 1993 roku. W czasie prowadzenia tych robót 

wystąpiły zjawiska sejsmiczne przedstawione w tabeli l . 
Do podstawowych trudności prowadzenia robót górniczych w I Fazie należy zaliczyć: 
- występowanie wzmożonego ciśnienia górotworu w wyniku przejmowania przez caliznę 

filarów części obciążei1 od skał nadkładu z pól zrobów znajdujących się na skrzydłach 

filara, 
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- wzmożoną aktywność sejsmiczną ze znacznym udziałem wstrząsów wysokoenerge

tycznych o energii E > n · l o6 1 

- występowanie strefkoncentracji ognisk wstrząsów usytuowanych na skrzydłach i w środ
kowej części fi lara, 

Zestawienie wszystkich wstrząsów zaistniałych w pierwszej fazie robót realizowanych 
w oddziale G-15/6 i polach sąsiednich zrobów G-1511 i G-1311 przedstawiono w tabeli l. 

Tabela l . Zestawienic wszystkich wstrząsów zaistniałych w pierwszej fazie robót realizowanych w oddziale G-15/6 

i polach sąsiedni ch zrobów G-1511 i G-13/ 1 

Tablc l. Listing ofthc scismic cvcnts that took place in panel G-15/6 and in old workings ofpanels G-13/ 1 and 

G-1511 at thc first stagc ofmining in thc panel G-15/6 

Zestawienic wszystkich wstrząsów zaistniałych w oddziale G- 15/6 

i zrobach pól G-15/1 , G- 13/1 w l fazie realizowanych robót 

Lata Oddział SL E2 E3 E4 ES E6 E7 E8-9 Suma E 

G-13/ 1 z l o o o o o o o l 
1.07.93 7.00EI 

G- 1511 z l o o o o o o o l 
31.12.93 2.00E I 

G-1516 f 14 2 o o o o o o 16 

Suma 16 2 o o o o o o 18 1.28E3 

G-15/1 z 18 2 3 l o o o o 24 4.03E4 
1994 

G-1516 f 306 14 3 l 2 l 2 l 330 2.44E8 

Suma 324 16 6 2 2 l 2 l 354 2.45E8 

G- 15/ 1 z 16 3 8 3 2 l o o 33 7.54E6 
1995 

G-1516 f 664 68 6 lO 3 6 5 o 762 1.64E8 
- --- - - -- - --

Suma 680 71 14 13 5 7 5 o 795 1.71 ES 

G-13/1 z o l o o o o l o 2 1.70E7 

1996 G- 1511 z 19 9 4 5 8 l o o 46 1.07E71 

G-15/6 f 848 162 16 7 lO 7 3 o l 053 1.31ER 

Suma 867 172 20 12 18 8 4 o l 101 1.59E8 

G-1311 z o o o l o o o o l 9.70E4

1 

1.1. 97 
G-15/ 1 z 5 5 5 14 7 o o o 36 3.70E6 

30.09.97 
G-15/6 f 985 122 27 26 16 5 l o l 182 4.66E7 

Suma 990 127 32 41 23 5 l o l 219 5.04E7 

Legenda: z- zroby, f - front oddziału, E - energia, SI- zjawiska śladowe 

Szczegółową lokalizację zaistniałych wstrząsów przedstawiono na mapce nr 2. 
Roboty rozcinkowe pierwszej fazy ukończono w dniu 15 września 97 roku upodatniając 

w sposób bezpieczny filar oporowy poprzez wycięcie filarów technologicznych o szerokości od 
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7,0 do 9,0 m i długości od 16,0 do 38,0 m. W wyżej wymienionym polu wydobyto około 2,25 
mln Mg rudy. 

4. Opis robót górniczych realizowanych w fazie prac likwidacyjnych 

W czasie prowadzenia robót górniczych w fazie pierwszej zdobyto doświadczenia, które 
umożliwiły w drugiej fazie podjęcie szeregu innowacyjnych decyzji a w szczególności: 

- pozostawienie filara bezpieczeństwa o szerokości min. 50 m zawartego między uskokiem 
a linią frontu sięgającą pasa P-43 (mapa nr 2), 

- rozpoczęcie robót likwidacyjnych od pasa P-42 z pozostawieniem buforu nie zlikwido
wanych trzech rzędów filarów technologicznych, 

- dobranie optymalnego tempa prowadzenia robót likwidacyjnych do istniejących warun
ków geologiczno-górniczych, 

- zastosowanie odpowiedniej profilaktyki zawałowej, 
- opracowanie rozszerzonego programu obserwacji i pomiarów przejawów ciśnienia góro-

tworu, 
- dobór dozoru i załogi (operatorów maszyn ciężkich) o wysokich kwalifikacjach i doś

wiadczeniach, 
- zastosowanie specjalnej technologii wykorzystującej ciśnienie górotworu do urabiania 

złoża. 

Roboty eksploatacyjne II-Fazy rozpoczęto w dniu 15.09.1997 roku z zastosowaniem syste
mu R-UO który zakładał: 

- rozpoczęcie robót likwidacyjnych w kierunku przeciwnym do kierunku wcześniej wy
konanych robót rozcinkowych, 

- likwidowanie filara oporowego pasami na całej szerokości frontu eksploatacyjnego. 
Prowadzone w sposób ciągły w I fazie i na początku II fazy robót obserwacje i analizy 

zachowania się wyrobisk i filarów podporowych pozwoliły na podjęcie decyzji o zastosowaniu 
nowej dotychczas nie stosowanej w podobnych warunkach w LGOM technologii prowadzenia 
robót likwidacyjnych z bardzo ograniczonym użyciem MW. Zasada likwidacji filarów tech
nologicznych polegała na rozbieraniu ich w takiej kolejności, aby można było je całkowicie 
zlikwidować przy zachowaniujak najdłużej możliwie największej powierzchni podparcia stropu 
co miało zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo pracy załogi w strefie przyzrobowej. W pier
wszym etapie likwidacji filarów technologicznych obierano je z luźnego urobku a następnie 
rozbierano łyżkami ładowarek ŁK-2 i ŁK-3. W przypadku gdy po obraniu filara z luźnego 
urobku rdzeń filara był niespękany odczekiwano około jednej do dwóch dób po to, aby pod 
wpływem ciśnienia górotworu filar spękał w stopniu umożliwiającym jego rozebranie łado
warkami. Sporadycznie w sytuacji gdy przystropowa warstwa dolomitu była twarda doraźnie 
stosowano MW. 

Usytuowanie wyrobisk w profilu geologicznym złoża przedstawiono na rysunku 2. 
W sytuacji typowej gdy dostęp do kolejnych i o regularnych wymiarach filarów tech

nologicznych nie był ograniczony, ich likwidację prowadzono zgodnie ze schematem przed
stawionym na rysunku 3. 

W pierwszej kolejności obierano z luźnego urobku filar technologiczny znajdujący się od 
strony (prawej), w której kierunku posuwała się likwidacja a następnie likwidowano cały filar 
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Rys. 2. Usytuowanie wyrobisk w profilu geologicznym złoża 

Fig. 2. Workings location along thc gcological profilc 

Rys. 3. Typowy sposób likwidacji filarów technologicznych 

Fig. 3. Typical mcthod ofpillars liquidation 

technologiczny znajdujący się po lewej stronie zaczynając likwidację od strony zrobów idąc 
w stronę pasa nie zlikwidowanego. W sytuacjach gdy z powodu kontrolowanych obwałów 
powstałych w pierwszym etapie prowadzenia robót i wcześniej lub całkowitego zaciśnięcia 
wyrobisk, prowadzenie robót w opisany wyżej sposób było niemożliwe, poszczególne filary 
technologiczne rozbierano w oparciu o technologię opracowaną indywidualnie dla każdej 
parceli przez osoby wyższego dozoru górniczego w sposób przedstawiony na rysunku 4. 

W sytuacji gdy likwidowane filary były dłuższe od normalnych, rozbierano je etapami. 
W pierwszym etapie likwidowano część filarów od strony zrobów, stawiając na podsypce 
z kamienia pośredni drewniany stos podporowy, który miał za zadanie przejąć obciążenie 
zlikwidowanej części filara i umożliwić przejście do dalszej likwidacji filara w sposób analo
giczny jak na rysunku 5. 

Filary o większych wymiarach, zmuszające do stosowania takiej technologii pojawiły się 
w rejonie komór K -19 i K-20 od pasa P-21 . Filary te dzielono na takie odcinki aby możliwe było 
jak najszybsze ich zlikwidowanie, najlepiej w ciągu jednej zmiany. Przy nietypowych kształ
tach filarów technologicznych likwidowano je w taki sposób, na jaki pozwalała sytuacja, ale 
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Rys. 4. Technologia robót likwidacyjnych w wydzielonych parcelach 

Fig. 4. Liquidation technology in separated pancis 

Rys. 5. Etapowy sposób likwidacji filarów z zastosowaniem pośrednich stosów podporowych 

Fig. 5. Stagc method ofpillars liquidation with thc help ofintcrmcdiary roofsupports 

również w oparciu o odrębną technologię, opracowaną dla każdej parceli przez nadsztygara 
i zatwierdzoną do realizacji przez Kierownika Działu Robót Górniczych. 

Na mapce nr l, przedstawiono na przykładzie pasa P-21, sposób likwidacji poszczególnych 
parcel. Likwidacje tego pasa rozpoczęto równolegle na skrzydłach filaru na komorach K-2 
i K-20 w dniu 14 kwietnia, a zakończono na komorze K-11, 24 kwietnia. Średni czas likwidacji 
całego pasa (tj. 17 filarów podporowych) wynosił od 9 do 10 dni. 

Na fotografii l przedstawiono parcelę w której filary technologiczne rozebrano w całości 
zastępując je stosami podporowymi z drewna. 

Wygradzanie zlikwidowanej parceli prowadzono, za pomocą stosów podporowych. Stosy 
stawiane były na podsypkach ze skały płonnej , zarówno w pasie jak i w komorze rysunek 6. 
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/l sygnalizatory rozwarstwień stropu 
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Mapka nr l. Sposób likwidacji poszczególnych parcel na przykładzie pasa P-21 

Map no l. Mcthod ofpanclliquidation on thc cxamplc ofroom P-21 

Fot. l. Parcela w której filary technologiczne rozebrano w całości zastąpując je stosami podporowymi z drewna 

Phot. l. Vicw ofthc panel with technological pillars rcplaccd with woodcn roofsupports 
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Rys. 6. Sposób wygrodzenia likwidowanych parcel za pomocą stosów podporowych 

Fig. 6. Mcthod o f cnclosurc o f liquidatcd paneis with thc hel p o f roof supports 

W pierwszej fazie robót z powodu dużej konwergencji istniała konieczność ciągłego utrzy
mywania dróg ucieczkowych i odstawy. Wiązało się to z ciągłą potrzebą przybierki skały 
płonnej ze spągu. Uzyskiwany materiał stosowano na podsypkę pod stosy podporowe, podobnie 
jak skałę płonną uzyskiwaną z przebierania starych, zaciśniętych chodników. Wysokość pod
sypek uzależniona była od wysokości wyrobiska, przeważnie przy normalnej wysokości wy
robisk 3,5-4,5 tzn. w warunkach oddziału G-15 , wynosiła od 1,0 do 2,5 m. Była to wysokość 
maksymalna, jaką można było uzyskać przy posiadanym umaszynowieniu i optymalna, jeżeli 
chodzi o komfort i bezpieczeństwo pracy ludzi stawiających na tej podsypce stosy podporowe. 

Stosowane stosy podporowe w warunkach opisywanych robót dobrze zdawały egzamin 
umożliwiając płynne i kontrolowane osiadanie stropu. Zabudowane w pierwszej fazie robót 
stosy podporowe w niektórych miejscach filara oporowego, w pierwszym etapie z chwilą 
zbliżania się do nich robót likwidacyjnych wyglądały jak na fotografii 2. 

Praktyka wykazała, że możliwe jest układanie stosów drewnianych na podsypce z kamienia 
w sposób częściowo zmechanizowany. Drewniane panele stosów drewnianych zbijane były 
gwoździami lub stalowymi klamrami na spągu wyrobisk w pobliżu miejsca ich zabudowy 
i ustawiania na podsypce z kamienia przy użyciu wysięgnika obrywaka mechanicznego typu 
SWB, co ograniczyło czas montażu stosów do niezbędnego minimum i w zasadniczy sposób 
wpływało korzystnie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Często obok starych, zaciśniętych 
stosów drewnianych konieczne było stawianie nowych, które przejmowały ich funkcję w opi
sany wyżej sposób sytuacje przedstawiono na fotografii 3. 

W trakcie prowadzenia robót likwidacyjnych wyraźnie spadła aktywność sejsmiczna. Zo

stały wygenerowane tylko trzy zjawiska o energii E : n· l 06 J. Szczegółowe zestawienie zjawisk 
zaistniałych w II Fazie robót przedstawiono w tabeli 2. 
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Fot. 2. Widok stosu podporowego w chwili zbliżania si~ do niego z robotami likwidacyjnymi 

Phot. 2. Roof support at the phase o f approaching o f liquidation 

Fot. 3. Widok nowozbudowanego i starego dociśni~tego stosu podporowego 

Phot. 3. New roof support and thc old squcczcd one 
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Tabela 2. Zestawienic zjawisk zaistniałych w II Fazie robót 

Tablc 2. Listing ofthc scismic cvcnts that took place at thc sccond stagc ofmining in thc panel G-15/6 

Zestawienic wszystkich wstrząsów dla oddziału G-15/6 
i zrobów pól G-15/1 , G-13/1 zaistniałych w fazie II 

Lata Oddział SL E2 E3 E4 ES E6 E7 ES-9 Suma E 

G-13/ 1 z l o o o o o o o l 3.00El l 
1.10.97 

G- 1511 z 59 16 5 3 2 o l o 86 3.86E7 
9.11.98 

G-15/6 f 1162 114 13 6 2 2 o o 1299 1.33E7 
l 

Suma 1222 130 18 9 4 2 l o 1386 5.19E7 l 
Lokalizacja wstrząsów: z - zroby, f- front oddziału , c - energia, SL - zjawiska śladowe 

5. Stosowana profilaktyka przeciwzawałowa 

Oprócz stosów podporowych, podczas rozcinki filara oporowego stosowano szereg do
datkowych zabezpieczeń przeciwzawałowych. Na wszystkich wyciętych skrzyżowaniach, i do
datkowo w miejscach wskazanych w opracowanej technologii robót rozcinkowych i likwi
dacyjnych, zakładano sygnalizatory rozwarstwień stropu i wzmocniono strop dodatkową obu

dową kotwową linowo-cementową o długości 7,0 m w siatce 2,0 x 2,0 m. Obudowę dodatkową 
stosowano szczególnie tam gdzie występowały półki stropowe, powstałe wskutek krzyżowania 
się wyrobisk z znacznie wcześniej wykonanymi chodnikami. 

Na wszystkich narożnikach poszerzonych skrzyżowań stosowano wzmacniające strop stosy 
podporowe. 

1 

-- -~ --

Rys. 7. Sposób zabezpieczenia poszerzonych skrzyżowań za pomocą stosów podporowych 

Fig. 7. Metbod ofprotccting ofwidcn crossings with thc hclp ofroofsupports 
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W warunkach, w których występowały grube pionowe przerosty kalcytowe, stosowano 
dodatkowo stropnice płytowe typu SP-220. Na fotografii 4 widać szczelinę powstałą w komorze 
K-8 w miejscu przerostu, którą wcześniej spięto stropnicami. Na fotografii 5 przedstawiono tą 
samą szczelinę w komorze K-8 ale parę metrów dalej, która nie była wcześniej spięta strop
nicami. Na wyżej wymienionych fotografiach widać zarówno wpływ występującego w stropie 
ciśnienia poziomego jak i zasadę pracy stropnic płytowych, które w opisanych wcześniej 
warunkach w pełni zdały egzamin. 

Fol. 4. Widok sp~kancgo stropu z zastosowaniem 

stropnic płytowych i kotew linowych 

Phot. 4. Crackcd roofwith platc supports and linc 

boi ts 

Fot. 5. Widok sp~kancgo stropu bez zastosowanych 

stropnic płytowych i kotew linowych 

Phot. 5. Crackcd roofwith no platc supports and linc 

bo !ts 

W drugim etapie prowadzenia robót likwidacyjnych, oprócz wcześniej opisanych metod 
profilaktyki przeciwobwałowej , stosowano dodatkowo sygnalizatory rozwarstwień stropu o dłu
gości 5 ,O m, które lokalizowano w przewidywanych środkach projektowanych parcel, pomiędzy 
stosami wygradzającymijuż zroby, i stosami przewidywanymi do zabudowy jak na rysunku 8. 

Sposób zabezpieczenia stropu wyrobisk przewidywał m.in.: 
- stosowanie zróżnicowanej długości obudowy kotwiowej, 

-stosowanie kotew o długości 1,8 m w siatce 1,5 x 1,5 m jako obudowy podstawowej, 
- stosowanie obudowy kotwowej linowo-cementowej o długości od 5,0 do 7,0 m w siatce 

2,0 x 2,0 m jako obudowy dodatkowej w pierwszej fazie robót, 
- stosowanie drewnianych stosów podporowych w miejscach opisanych powyżej , 
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Rys. 8. Sposób instalowania dodatkowych sygnalizatorów rozwarstwień stropu 

Fig. 8. lnstallation of auxiliary roof stratification signalling dcvicc 

- stosowanie stropnic płytowych pozwolił na uzyskanie elastycznej i podatnej płyty stro
powej nad przestrzenią roboczą w pierwszej i drugiej fazie prowadzenia robót. Szcze
gólne zalety w/w sposobu zabezpieczenia stropu ujawniły się w drugiej fazie robót 
podczas prowadzenia robót likwidacyjnych w czasie, których możliwe było bardzo 
często całkowite i bezpieczne wybranie filarów podporowych. 

Na pasie bezpośrednio przed likwidacją, wykonywano pomiar konwergencji, która wynosiła 
około 3 mm. Pomiary konwergencji wykonywano także w trzecim pasie przed frontem li
kwidacji na lewym i prawym skrzydle, oraz na środku frontu . Średnia dobowa konwergencja 
w tych miejscach wynosiła około l mm. W ramach profilaktyki przeciwzawałowej, wykonywa
no kontrolę stropu za pomocą wziernikowania endoskopowego, w czterech pasach przed kra
wędzią likwidacji. Wziernikowanie stropu, wykonywano także w sytuacji, gdy istniały prze
słanki o możliwym wystąpieniu rozwarstwień warstw stropowych. 

W oparciu o prowadzone na bieżąco analizy zachowania się stropu w przestrzeni likwi
dowanej , oparte na ocenie wielkości uginania się stropu sygnalizowanego sukcesywnym opa
daniem poszczególnych elementów sygnalizatora rozwarstwień stropu, oraz zaciskaniem sto
sów podporowych, autorzy przewidzieli wystąpienie pierwszych obwałów stropu w przestrzel'! 
zrobów w czasie, gdy długość powstałych zrobów zrówna się z szerokością filara oporowego. 

Praktyka w pełni potwierdziła prognozy. Pierwsze obwały stropu wystąpiły na wysokości 
likwidowanego pasa P-31 ). Prowadzone obserwacje i pomiary wykazywały, że kolejne obwały 
następowały z opóźnieniem od l do 2 z likwidowanych pasów. 

Następne obwały następowały z opóźnieniemjednego pasa likwidowanego. Od Pasa P-19, 
obwały zaczęły następować z coraz to mniejszym opóźnieniem . Natomiast później tzn. od pasa 
P-13, sytuacja powoli wracała do stanu poprzedniego i obwały następowały dopiero po zlikwi
dowaniu całego pasa. 

Sytuacja ta spowodowana była znacznym spowolnieniem postępu robót likwidacyjnych 
(z jednego pasa na tydzień do jednego pasa na miesiąc) . 
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Zmiana tempa prowadzenia robót likwidacyjnych podyktowana była zbliżaniem się kra
wędzi likwidacji do calizny filara szybowego. Bardzo rzadko się zdarzało , aby zawałowi uległy 
dwie sąsiednie parcele. Prawie zawsze obwał następował tylko w parceli ostatnio zlikwi
dowanej, zatrzymując się bądź to na drewnianych stosach wygrodzeni owych, bądź na jeszcze 
nie rozebranym filarze technologicznym. 

Na fotografii 6 widać zawał stropu w zlikwidowanej parceli, który zatrzymał się przed 
stosem podporowym zamykającym parcelę. 

Fot. 6. Widok zawału stropu w likwidowanej parceli 

Phot. 6 Rooffall in thc liquidatcd panel 

Zawały występujące po zlikwidowaniu parceli, w większości nie były na tyle wysokie aby 
wypełnić całość wyrobiska. Z reguły sięgały na wysokość od 2,0 do 3,0 m, tak, że między 
zawalonym stropem, a calizną powstawała wolna przestrzeń, jak na fotografii 7, przestrzeń ta 
z upływem czasu samoczynnie się wypełniała . 

Zasięg zawałów był bezpośrednio zależny od lokalizacji przerostów w stropie w poszcze
gólnych parcelach likwidacyjnych. W związku z tym stosy podporowe budowano zawsze w taki 
sposób, aby przerosty były za stosem i od strony zrobów, a ewentualne następne przerosty miały 
podporność na filarach (rys. 9). 

Z uwagi na nowy sposób prowadzenia robót likwidacyjnych, wymagana była od dozoru 
i operatorów SCMG, szczególna ostrożność przy prowadzeniu tych prac. W tym celu prowa
dzono specjalne instruktaże i szkolenia, podczas których informowano szkolonych, że pomimo 
stosowania różnorakich środków ostrzegawczych, tj. sygnalizatorów rozwarstwień stropu i sto-
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Fot. 7. Sposób wypełnienia zrobów samoczynnic obwalającym siQ stropem 

Phot. 7. Mcthod o f o Id workings filling with thc hel p o f sclf-falling roof 

Rys. 9. Sposób podparcia stropu w miejscach wystGpowania zaburzeń tektonicznych 

Fig. 9. Roof supporting mcthod at thc points o f tcctonic failurcs 

jaków drewnianych, które stawiano w każdej likwidowanej parceli, konieczna jest ciągła 
obserwacja zachowania się stropu i ociosów w likwidowanej parceli. Nakazywano częste 
wyłączenie maszyn i przez pewien okres obserwowanie stropu oraz nash1chiwanie czy me 
występują w stropie zmiany i trzaski wskazujące na możliwość wystąpienia obwału. 
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Niezależnie od stosowanych w/w środków, dla poprawy bezpieczeństwa pracy ograniczono 
ilość pracowników w likwidowanej parceli do operatora ładowarki, chociaż niejednokrotnie 
przysparzało to wiele problemów, komplikując pracę oraz wydłużało czas załadunku wozów 
odstawczych. Wozy były ładowane na najbliższym skrzyżowaniu pasa nie zlikwidowanego 
(mapka nr 2), w miejscu znajdującym się poza strefązagrożenia zawałami. Dużym utrudnieniem 
była również konieczność zabudowy na krawędzi zrobów drewnianych stosów podporowych 
posadowionych na podsypce ze skały płonnej. Wymagało to dodatkowego okresowego zatrud
nienia ludzi przebywających w strefie występowania zagrożenia, oraz zwiększonych nakładów 
finansowych na budowę niezabudowanych drewnianych stosów podporowych. Zdaniem auto
rów rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie alternatywnego sposobu zabez
pieczenia stropu oraz wygradzania likwidowanych parcel, na przykład przez zastosowanie 
przesuwnej hydraulicznej obudowy podporowej , stawianej w parcelach na czas likwidacji, a po 
zlikwidowaniu filarów, rabowanej i przesuwanej lub przestawianej sukcesywnie do kolejno 
likwidowanych parceljak na rysunku 10. 

stos 
podporowy 
drewniany 

przesuwany 
stos 

hydrauliczny 

Rys. 10. Alternatywny sposób likwidacji filarów podporowych z zastosowaniem przesuwnych stosów podporowych 

Fig. l O. Altcrnativc mcthod of supporting pillars liquidation using thc moving roof supports 

Należy podkreślić bardzo dużą rolę osób dozoru ruchu górniczego bezpośrednio nad
zorujących roboty likwidacyjne, ich doświadczenie w zakresie technologii i organizacji prac 
przy pełnym zachowaniu reżimu bezpiecznego prowadzenia prac pozwoliło to na uzyskanie 
pozytywnego efektu w postaci : 
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- bezpiecznego wyeksploatowania z całego filara oporowego zasobów w ilości około 
3,0 mln Mg rudy. W trakcie całej eksploatacji nie odnotowano żadnego wypadku 
związanego z wdrażaniem nowej technologii upadatniania i likwidacji filara, 

- ograniczenia strat eksploatacyjnych do około 4% (nieosiągalne przy tradycyjnych sys
temach z ugięciem stropu), 

- ograniczenie do minimum stosowania robót strzałowych w parcelach likwidowanych 
a tym samym wyeliminowanie destrukcyjnego oddziaływania tych robót na warunki 
stropowe, 

- uzyskania dobowego wydobycia na poziomie około 2200 Mg rudy, 
- szybkiego, (bez stosowania MW), postępu robót likwidacyjnych oraz ograniczenia do 

minimum zakresu stosowania w likwidowanych parcelach obudowy kotwiowej co umo
żliwiło zwiększenie postępu robót i poprawę bezpieczeństwa pracy, poprzez wyeli
minowanie drgań przenoszonych przez kotwiarki na rozwarstwiony strop i skrócenie 
czasu likwidacji parcel. 

Wdrażanie nowej technologii upadatniania likwidacji filara było prowadzone pod ścisłym 
i stałym nadzorem osób Kierownictwa Ruchu Zakładu . 

6. Wnioski 

l. Szerokość likwidowanego filara oporowego o wymiarach od 300 do 350m była optymalną 
dla istniejących warunków geologiczno-górniczych. 

2. Praktyka wykazała, że optymalna wielkość filarów technologicznych przy opisanym 
systemie i warunkach eksploatacji to filary o dhtgości od 16 do 22m i szerokości od 7,0 do 9,0 m. 

3. Spełnienie warunków jak w pkt. l i 2 umożliwiło płynne przechodzenie filarów w stan 
pokrytyczny i stworzyło warunki do wybierania filarów podporowych wyłącznie przy użyciu 
ładowarek typu ŁK-2 i TORO bez użycia MW przy minimalnych udokumentowanych stratach 
złoża w granicach około 4%. 

4. Organizacja robót i założone tempo prowadzenia robót likwidacyjnych pozwoliły, przy 
zachowaniu dotychczasowych bezpiecznych warunków prowadzenia robót, na ograniczenie 
zakresu stosowania obudowy kotwiowej stropu. 

5. Zmienność warunków geologiczno-górniczych wymagała ciągłej kontroli i obserwacji, 
zaś przyjęte środki w zakresie profilaktyki tąpaniowej i zawałowej w pełni zdały egzamin. 

6. Szczególnie duży wpływ na końcowy efekt (opisany wyżej) miał zastosowany zróż

nicowany sposób zabezpieczenia stropu ze zróżnicowaną długością kotew pozwalający na 
uzyskanie elastycznej , podatnej płyty stropowej nad przestrzenią roboczą, która załamywała się 
w sposób kontrolowany w przestrzeni zrobowej. 

7. Doświadczenie wykazało , że istnieje możliwość dalszej poprawy warunków bezpiecznego 
i ekonomicznego prowadzenia robót w opisany wyżej sposób poprzez zastosowanie prze
stawnych, przesuwnych lub przejezdnych hydraulicznych stosów podporowych. 
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Utilising of the rock stress to copper ore excavation in the terms of rock 
bursts and roof falling on the example of T/W-125 drifts barrier pillar 
exploitation in rudna mine of Polkowice 

Abstract 

Experience gathered along with exploitation ofbarrier pillar o f T/W -125 drifts is discussed. 
Method ofthe yield cutting ofthe pillar, as well as, rockburstand roof-falling preventive means 
are described. Multivariant system utilising the rockstressto liquidate the pillars is discussed. 
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Zbrojenie i likwidacja ścian w LW "Bogdanka" S.A. 

Słowa kluczowe 

Systemy eksploatacji węgla - rozruch ściany- likwidacja ściany 

Streszczenie 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 173- 190 

Przezbrajanie jednej przy tylko dwóch czynnych ścianach o wysokiej koncentracji wy
dobycia w kopalni, wymaga szczególnie starannego przygotowania organizacyjnego i technicz
nego. W fazie przygotowania operacji przezbrajania ścian istotne jest ograniczanie niezwykle 
kosztownych robót górniczych, w tym też związanych z wykonywaniem przecinek zbro
jeniowych. W referacie zaprezentowano różne rozwiązania przecinek rozruchowych zastoso
wanych w kopalni "Bogdanka". Na szczególną uwagę zash1guje zarówno przecinka rozruchowa 
zastosowana w pokładzie cienkim z wprowadzaniem sekcji bezpośrednio do pokładu, jak i prze
cinka wykonana w samodzielnej obudowie kotwiowej . Zaletą tych rozwiązań jest znaczne 
skrócenie czasu przezbrajania. 

l. Wstęp 

Przewaga systemu ścianowego nad innymi systemami eksploatacji jest szczególnie wi
doczna przy potrzebie racjonalnego wykorzystania złoża. System ścianowy posiada potencjalne 
możliwości wzrostu koncentracji produkcji, co prowadzi do obniżenia kosztów. Podstawową 
wadą tego systemu wyposażonego w obudowy zmechanizowane jest konieczność przezbrajania 
ścian. Oddział wydobywczy w okresie przezbrajania ściany tj . około 2-3 miesiące generuje 
koszty związane z pracochłonnością i transportem obudowy oraz urządzeń urabiająco-od
stawczych do ściany nowo uruchomianej. W szczególności są to koszty: 

- wykonania sztucznego stropu nad sekcjami, 
- przygotowanie pola transportowego do wytransportowania obudowy, 
- rabowania obudowy i likwidacji ściany kończącej bieg oraz transportu sekcji i urządzeó 

urabiająco-odstawczych do ściany nowo uruchamianej, 
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- uzbrojenia ściany nowo uruchamianej, łącznie z kosztami montażu układu hydraulicz
nego i urządzeń urabiająco-odstawczych . 

Od kilkudziesięciu lat [2, 4] podejmowane są prace w zakresie najszybszego przetransporto
wania urządzeń ze ściany likwidowanej do ściany nowo uruchamianej dla obniżenia kosztów 
związanych z przezbrajaniem, szczególnie tych ścian, których wybiegi są ograniczone wa
runkami geologiczno-górniczymi. 

Wzrost postępu przodków ścianowych i koncentracji wydobycia ze ściany spowodował 
w wielu kopalniach również i kopalni "Bogdanka" zmniejszenie liczby ścian. W tej sytuacji 
potrzeba przezbrojenia jednej ze ścian może prowadzić przez kilka kolejnych miesięcy do 
zmniejszenia zdolności wydobywczej czynnych frontów ścianowych poniżej ekonomicznie 
uzasadnionego poziomu wydobycia. W przypadku gdyby czynne ściany obniżyły w okresie 
przezbrajania poziom wydobycia, prowadziłoby to do nieuchronnego powstania dodatkowych 
strat produkcyjnych. Dlatego też, z uwagi na częstotliwość zbrojenia i likwidacji ścian w ko
palniach dąży się do minimalizowania okresów nieprodukcyjnych na oddziałach wydobyw
czych oraz szuka się usprawnień techniczno-organizacyjnych zapobiegających okresowym 
spadkom produkcji . 

Wynikiem tego rodzaju usprawnień w kopalni Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. było 
wypracowanie nowych metod zbrojenia i likwidacji ścian wraz z opracowaniem harmonogramu 
robót eksploatacyjnych określających poziom wydobycia w okresach operacji przezbrajania 
ścian. 

2. Wykonywanie przecinek likwidacyjnych 

Przy prowadzeniu małej liczby ścian o wysokiej koncentracji wydobycia niezbędne jest 
dysponowanie dodatkowym kompletnym wyposażeniem, w które zostanie uzbrojona nowo 
uruchamiana ściana jeszcze przed zakończeniem likwidowanej . Takie rozwiązanie umożliwia 
utrzymać stały poziom wydobycia. Nie zawsze wyposażenie techniczne, którym się dysponuje 
może być zastosowane do warunków geologiczno-górniczych, w jakich zamierza się urucha
miać ścianę. W tej sytuacji niezwykle istotne są harmonogramy robót eksploatacyjnych (rys. 1 ), 
które również określają wymagania w zakresie wykonanie robót przygotowawczych. 

Lp . Nazwa ścian 
Parametry śr. ścian [ m l [[ 2001 2002 120~31 

dlugość vrybieg ~'ok~~ 11 III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 ŚCIANA3 300 2 400 2,0 ~ 
2 ŚCIANA4 250 2 000 3,0 ·w o 170 170 170 50 

3 ŚCIANA 5 285 2 500 2,0 
kompl, ze 

~o 200 250 251'> 250 200 230 2'30 no 238,; ~ 140 ściany-2 ' · ·: .... 
•. 

4 ŚCIANA G 300 3 000 2,0 50 160 190 190 190 170 170 190 

5 ŚCIANA 7 250 2 100 3,0 . -•o 100 180 

Rys. l. Przykładowy harmonogram ścian na 2002 r. 

Fig. l. Examplc o f faccs schcdul ing for 2002 
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Ponadto bardzo ważny element stanowiąharmonogramy całej operacji przezbrajania ściany, 
który obejmuje wszystkie szczegółowe czynności z zakresu: 

- przygotowania ściany do likwidacji, 
- wykonania i uzbrojenia w środki techniczne drogi transportu ze ściany do ściany, 
- wykonania wstępnych prac przygotowawczych. 
Przygotowanie ściany do likwidacji w kopalni "Bogdanka" przebiega generalnie w sposób 

tradycyjny (rys. 2), polegający na tym, że w końcowej fazie biegu ściany (ok. 15mb) strop nad 
sekcjami wykłada się siatką oraz filarówkami do momentu, aż siatka i filarówki opadną za 
osłonę odzawałową na spąg. Filarówki o minimalnej długości 5 m i średnicy (10-12) cm 
budowane są w rozstawie 0,3-0,5 m, a stosowana siatka posiada szerokość 2,5 m. 

Rys. 2. Przecinka likwidacyjna w obudowie tradycyjnej 

Fig. 2. Convcntionally supportcd cross-cut to draw-off a face 

Siatki łączone są wplecionym drutem tak, że poszczególne jej odcinki zachodzą na szero
kości około 20-30 cm. 

Przystępując do przygotowania pola transportowego wykonuje się zazwyczaj dwa skrawy 
przy zatrzymanym postępie obudowy zmechanizowanej. Urabianie ociosu węglowego dla 
wygrodzenia ścieżki transportowej wykonuje się kombajnem, w szczególnych przypadkach 
np. przy konieczności urabiania stropu stosuje się MW. Sekcje obudowy ścianowej odpina się 
od trasy przenośnika ścianowego, a przesuwanie przenośnika ścianowego do ociosu wykonuje 
się przy pomocy stojaków hydraulicznych SHC. Cykle te generalnie powtarzane są aż do 
uzyskania wymaganej szerokości przedziału. Na ociosie pod stropnicą drewnianą wspartą 
drugim końcem na sekcji buduje się stojaki drewniane oraz wykonuje się opinkę ociosu siatką 
(rys. 3). 
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Rys. 3. Sposób zabezpieczenia ociosów i stropu w przedziale transportowym 

Fig. 3. S idewali and roof support in a transport section 

Rys. 4. Przedział transportowy- widok na sekcje obudowy T agor 13/25 - POz/B 

Fig. 4. Transport scction - a vicw o f shield su p port scts (T agor 13/25- POz/B) 
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W celu uzyskania wymaganej wysokości przedziału transportowego może być wykonana 
przybierka spągu. W szczególnych przypadkach pobierkę spagu wykonuje się za pomocą 
spągoładowarki . 

Widok wykonanego przedziału transportowego przedstawiono na rysunku 4. 
Po wykonaniu obudowy przedziału transportowego przecinki likwidacyjnej przystępuj e s i ę 

do przygotowania trasy kolejki spalinowej podwieszanej do stropnic sekcji na belkach spe
cjalnie do tego celu wykonanych, a następnie dokonuje się demontażu i wytransportowania 
kombajnu ścianowego, również demontowane są przenośniki ścianowy i podścianowy. Uchwy
ty dla podwieszania kolejki (rys. 5) montowane do stropnicy obudowy zmechanizowanej są 
własnym pomysłem kopalni "Bogdanka". Obecnie nowe sekcje są standardowo wyposażane 
w te uchwyty. 

Rabowanie sekcji obudowy zmechanizowanej odbywa się z wykorzystaniem dwóch sekcji 
zamykających przypiętych do płyty manewrowej i ustawionych tak, aby umożliwiały wycią
ganie i obracanie następnych sekcji . Za sekcjami zamykającymi następuje likwidacja wyrobiska, 
w związku z czym konieczne jest prowadzenie przewietrzania za pomocą wentylacji lutniowej. 
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Rys. 5. Sposób podwieszania trasy kolejki spalinowej do sekcji obudowy zmechanizowanej 

Fig. 5. Mcthod to suspcnd monoraił sections to a shield support set 

177 



School ofUnderground Mining 2002 

Rabując obudowę wykonuje się kolejnymi sekcjami ruch do przodu i obrót za pomocą 
łańcucha ze specjalnym zaczepem i listwy na płycie ślizgowej . 

Z kolei sekcję po przesunięciu w przedziale transportowym pod trasę kolejki ładuje się na 
zestaw transportowy i dostarcza się bezpośrednio do przecinki zbrojeniowej. 

Nowym rozwiązaniem jest drążenie przecinki likwidacyjnej, której przekrój po wykonaniu 
podsadza się węglem i kamieniem w całości lub częściowo w pokładzie o małej grubości. 
W skałach skłonnych do wypiętrzania spągu istnieje dodatkowo możliwość samopodsadzania 
wyrobiska przez wypiętrzający spąg. Prace przygotowawcze do likwidacji rozpoczynane są 
w odległości około 250 m przed końcem wybiegu ściany. Wówczas na wybiegu ściany wy
konywana jest przecinka likwidaćyjna w samodzielnej obudowie kotwiowej (rys. 6), tylko 
w rejonach skrzyżowań w obudowie podporowo-kotwiowej. 
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a.) .__/ --"""'· 5m'-------' 

B - urobek wypelniający chodnik technologiczny. 
9 - .wyciśnięty spąp wyrobiska. 

l 
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1 

Rys. 6a. Przecinka likwidacyjna po podsadzeniu urobkiem i wypiętrzeniu spągu 

Fig. 6a. Draw-off cntry after backfilling with coal and bulging o f floor 

10 li 

b . ) .___l ____... ""--"" __J 

1 O • kanał likwidacyjny, 
11 ~ sekcja obudowy zmechanizowanej. 

Rys. 6b. Przecinka likwidacyjna po wybraniu urobku 

Fig. 6b. Draw-off cntry after coal extracli on 
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Przekrój tej przecinki ma kształt prostokątny. Zakończenie tego etapu prac związanych 
z drążeniem i podsadzeniem przecinki powinno się odbywać nie później niż w odległości od 
200-100 m [l] od frontu ściany. 

Po dojściu ściany do przecinki likwidacyjnej urobek z przestrzeni podsadzonej wybiera się 
kombajnem ścianowym i odstawia przenośnikiem zgrzebłowym, pozwala to na wykonanie 
przedziału transportowego przecinki likwidacyjnej (rys. 6b ). 

Pierwsze próby ruchowe dokonane przy likwidacji ściany 2N/385 były w pełni pomyślne 
i potwierdziły praktyczne możliwości zastosowania tego rozwiązania, bez potrzeby wyko
nywania dodatkowych wzmocnień obudowy przedziału transportowego. 

3. Sposób transportu urządzeń 

System transportowy odgrywa niezwykle ważną rolę wymuszającą konieczność spełnienia 
wysokich wymagań transportowych pozwalających w sposób bezpieczny i dostatecznie szybki 
przemieścić urządzania ścianowe o masie około 4 000 t [l] (dla ściany 300m). Przemieszczenie 
tak dużej masy wymagało w kopalni "Bogdanka" unowocześniania wcześniej stosowanego 
systemu transportowego. 

W kopalni "Bogdanka" można wyróżnić dwa podstawowe rozwiązania systemu transpor
towego, a mianowicie: 

- elementy sekcji transportowane są po torach od szybu do komory montażowej, po 
wykonaniu montażu sekcji w komorze, transportuje się sekcje na płycie ślizgowej do 
ściany również po torach za pomocą kołowrotu, 
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Rys. 7. Sposób podwieszania sekcji obudowy Tagor 13/25- POz/B 

Fig. 7. Mcthod a shield support set (Tagor 13/25- POz/B) to the monoraił 
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- sekcje obudowy w całości transportowane są samojezdnymi kolejkami podwieszanymi 
z zastosowaniem zestawów do transportu ciężkiego. 

Obecnie kopalnia "Bogdanka" przezbrajanie ścian prowadzi z wykorzystaniem transportu 
kolejkami podwieszanymi z napędem spalinowym. Na specjalnych zestawach transportowych 
typu 160 kN-H, o udźwigu 160 kN, firmy Scharf (RFN) lub Gniew transportowane są elementy 
wyposażenia ścian - w tym sekcje obudowy ścianowej w całości (rys. 7) lub cztery segmenty 
(12 kompletnych rynien) trasy przenośnika ścianowego (rys. 8). 

Rys. 8. Sposób transportu przenośnika ścianowego 

Fig. 8. Hauling AFC elements 

Rynny przenośnika ścianowego po przetransportowaniu do przecinki ściany zbrojonej są 
na bieżąco układane . Ten sposób przemieszczania trasy przenośnika ścianowego ze ściany 

likwidowanej do miejsca przeznaczenia skraca czas do minimum. Ułożenie trasy przenośnika 
ścianowego w ścianie 300 m możliwe jest w okresie ośmiu zmian roboczych. 

W nowej metodzie likwidacji i zbrojenia ściany nie wykonuje s ię komór montażowych 
i demontażowych , a komory remontowe rozmieszczone są na trasie transportu. Rozwiązanie to 
umożliwia transport sekcji jedną kolejką spalinową podwieszaną bezpośrednio do zbrojonej 
przecinki. 

4. Rodzaje przecinek rozruchowych ścian 

Przecinki rozruchowe ścian wykonywane są w obudowach o gabarytach pozwalających na 
transport sekcji w całości na miejsce obracania. Minimalna wysokość przecinki ze względu na 
zastosowane urządzenia do transportu sekcji w kopalni "Bogdanka" wynosi 2,7 m. Różne 
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rozwtązania w zakresie zastosowanych typów obudów dla przecinek zbrojeniowych przed
stawiono na rysunku 9. 

Charakterystyczne konstrukcje poszczególnych typów obudów zamieszczono na rysun
kach l 0-17b. 

łukowo - prostokątna prostokątna 

prostka oparta na prostka oparta na 

wykonana pelnym podciągu podparta stropnicy obudowy 

wykonanej pelnym 
przekrojem z dodatkowym 

prekrojem (Rys. 11) 
wzmocnieniem stropu 

kotwami stalowymi 

stojakami Valent lub SV tukowej przykotwiona do 
(Rys. 13) stropu dwoma parami 

kotwi w ociosie kotwie 
(Rys. 12) urabialne (Rys. 14) 

samodzietna obudowa kotwowa (Rys. 17a,b) łukowo - prosta 

Nr 

I 

II 

Ili 

w stropie kotwie stalowymi, w ociosie ścianowym 
kotwie urabialne (Rys. 15) 

Rys. 9. Typy stosowanych obudów przecinek rozruchowych ścian 

Fig. 9. Types ofsupport used in set-up cntries 

L-------------------~M~ro __________________ ~ 

Ilość Długość [mm] 
Promie!l luku Rodzaj elementu Symbol 

po łuku po cittciwie szt. 

Stropnicowy KS/ 10 wg rys. GIG 2669 2635 3400 3 

Ociosowy K0/8 wg rys . GIG 3200 3I50 2025 2 

Rozpora Stabilizowana Długość - zależna od rozstawu odrzwi 6 

4 

l 

! 

l ~ Strzemiona typu SDG-36 

V t SD SDD-36 4 ~ 

Rys 10. Obudowa łukowa specjalna z kształtownika V-36 

Fig. l O. Spec i al arch support based on a V -36 section 
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$/JO 

V 

.JL ~ 

~ 
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~ 
V h 

Yf1L 

!L 

6500 

Nr Rodzaj elementu 
Długość [mm] Ilość 

Symbol Promief1 łuku 
po luku po cictciwie szt. 

I Stropnicowy K0/8 wg rys. GIG 3200 3I25 2650* l 

II Ociosowy K0/8 wg rys . GIG 3200 3125 2650* l 

III Prostka 3550 l 

IV Rozpora Stabilizowana 4 

V Strzemiona SDG-36 4 
-

V I 
typu SD . 

SDD-36 4 

VII Stojak V lub Valcnt 2 

VII Prostka V lub podkład 2 

* - promieli skorygowany 

Uwaga: Stojak w częśc i środkowej wyrobiska budowany za kombajnem 

Rys. I I. Obudowa specj alna przecinki wykonywana pełnym przekrojem 

Fig. I l . Spccial support o fan entry don e by a fuli section 

Wiele miejsca w literaturze [l , 2, 4] poświęcono technologii wykonania i zbrojenia przecinek 
o dużych gabarytach. Przecinki rozruchowe ścian o dużych gabarytach, wykonywane pełnym 
przekrojem (rys. 12) w dłuższym okresie czasu stwarzały problemy z ich utrzymaniem. 
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W związku z tym podjęto rozwiązania wykonywania przecinek rozruchowych dwuetapowo. 
W pierwszym etapie drążono wyrobisko w obudowie łukowej, a przed przystąpieniem do 
zbrojenia ściany wykonywano poszerzenie (rys. 13, 14). 

l 

U200 
rosfi<a y· L·2200 

l l 

l 
l' l l 
. l . 

l . l l 
KS V-36/9 

""C-&:l 

l 
·l l ,.l. . 

l l l l . l 

-700::_0 _________ -1 

l l . l l 
li 

. . l 
l l l 

l 
l 

Obudowa przecinki ściany 5N 

Rys. 12. Obudowa przecinki wykonywana pełnym przekrojem oraz dodatkowym kotwicniem 

okladzina 
drewniana 
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Fig. 12. Spccial support o fan cntry donc by a full section and with additional bolting 

max. 3m 5100 

Przecinka ścianowa z poszerzenia chodnika 

Rys 13 . Obudowa prostokątna prostka podparta stojakami typu SV lub Valent 

Fig. 13. Rectangular support using SV or "Valent" props 

obudowa \1- 6 9 
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J 

~-=w~n.~l~m~~~~~--'_*_''_"_·_, ____ ~5~10~0~-----------4 obudowa V-361 
zastępcza 

Rys. 14. Obudowa z prostką podpartą na stropnicy obudowy łukowej i przykotwioną dwoma parami kotew 

Fig. 14. Support using canti1cver roofbar attached by twa bolts 

pl~~koW!ec 

kotwie stliowe 
dług. calk. 2.5 m 

ml.llowlec 

piaskowiec 

Ilewlec 

llowlec szary 

- obudowa łukowo prosta V-"36113 
-kotwie stalowe 2.5 m w części stropowej 
-kotwie drewniane w ociosie ścianowym 
- rozstaw obudowy podporowe} 1.2 m 
- głębokość zalegania 920 m 

~r -· -~~-=-":...._-----=-=~ 
~--------------------~---o~y--~1 

Rys. 15. Obudowa mieszana przecinki ścianowej 

Fig. 15. Mixed support ofa face entry 
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5. Nowe rozwiązania przecinek zbrojeniowych 

Odrębnym zagadnieniem jest też przystosowanie metod zbrojenia przecinek o dużych gaba
rytach do pokładów cienkich, które jest niezwykle skomplikowane ze względów technicznych, 
szczególnie w zakresie zachowania, niezbędnej wysokości wyrobiska. Zbrojenie przecinek 
w pokładach cienkich o miąższości do 2, l m, wymaga zastosowania kasztu na stropnicach 
sekcji, ponieważ sekcja po obróceniu nie posiada kontaktu ze stropem. Rozwiązaniem w tym 
przypadku okazało się wykonywanie poszerzenia wraz ze zbrojeniem ściany. W chodniku 
przewidzianym na przecinkę rozruchową bezpośrednio z trasy kolejki montuje się przenośnik 
ścianowy oraz kombajn. Przy pomocy stojaków hydraulicznych SHC dosuwa się przenośnik do 
ociosu. Czynność ta pozwala na uzyskanie dostatecznej przestrzeni do transportu sekcji jedno
cześnie umożliwia, po wyrabowaniu łuków ociosowych obudowy, urabianie pokładu węgla 
kombajnem. Uzyskuje się tym sposobem dodatkową przestrzeń przez poszerzenie, która jest 
niezbędna przy wprowadzaniu sekcji obudowy bezpośrednio do pokładu (rys. 16a, b, c). 

a.) 

c.) 

Rys. 16. Obudowa stosowana przy wykonywaniu poszerzenia wraz z post~pcm zbrojenia ściany 

Fig. 16. Support used while making widcning as the set-up progrcsses 
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Po uzbrojeniu odcinka ściany na długość kombajnu, dalszy przebieg jej zbrojenia odbywa 
się na bieżąco w miarę dostaw sekcji . Sukcesywnie jest też urabiany ocios i wprowadzane są 
kolejne sekcje do pokładu. W momencie zabudowy ostatniej sekcji kompleks ścianowy jest 
przygotowany do uruchomienia nowej ściany . Po wykonaniu dwóch, trzech cykli, gdy koniec 
stropnicy obudowy chodnikowej znajduje się na łączeniu stropnicy zasadniczej i odzawałowej 
obudowy zmechanizowanej można wykorzystywać pełną podporność sekcji i przystąpić do 
rabowania obudowy łukowej przecinki rozruchowej ściany . W przypadku potrzeby utrzymania 
chodnika, z którego uruchomiono ścianę można zastosować rozparcie stropu i spągu bezpo
średnio za sekcjami przy wykorzystaniu betonowych shlpów podporowych. Sposób ten za
stosowano w celu utrzymania chodnika łączącego . 

Kolejnym rozwiązaniem ostatnio zastosowanym pierwszy raz w kopalni "Bogdanka" było 
zbrojenie ściany w przecince rozruchowej wykonanej w samodzielnej obudowie kotwiowej 
(rys. 17a, b) o kształcie trapezowym z pochyleniem ociosu od strony ściany. 

Obudowę przecinki wykonywano za pomocą najnowszych technologii i urządzeń, w tym 
kotwienie za pomocą samojeznego wozu kotwiącego SWKB. Po okresie około czterech mie
sięcy od momentu wykonania przecinki rozpoczęto zbrojenie ściany. Przed przystąpieniem do 
wprowadzania sekcji do przecinki zabudowano przenośnik zgrzebłowy. Sekcje transportowano 
spalinową kolejką podwieszaną tyłem do przodu po około 9-1 O sekcji na dobę. Przybierkę 
ociosu węglowego wybierając go na wysokości końca osłony leminiskatowej prowadzono 
podczas ustawiania sekcji [ 4]. 
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Rys. 17a. Samodzielna obudowa kotwiowa przecinki ścianowej 

Fig. 17a. Autonomous roof bo !t support o f a face cntry 
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Rys. 17b. Widok wykonanej przecinki w samodzielnej obudowie kotwiowej 

Fig. 17b. Vicw o f a face cntry supportcd autonomously with roof bolts 

6. Uwarunkowania techniczne i pracochłonność przezbrajania 

W każdym przypadku przy prowadzeniu wstępnych prac przygotowawczych operacji prze
zbrajania ścian dąży się do ograniczenia do minimum niezwykle kosztownych robót górniczych 
związanych z wykonywaniem przecinek likwidacyjnych i zbrojeniowych. 

Z technicznego punktu widzenia wskazane jest wykonywanie przecinek rozruchowych ścian 
w typowej sprawdzonej dla danych warunków obudowie chodnikowej . Korzyści z dobrze 
dobranej przecinki rozruchowej przede wszystkim to: 

- termin wykonania przecinki nie wpływa istotnie na stanjej utrzymania, a przez to łatwiej 
jest zharmonizować wykonywanie innych wyrobisk przy wykorzystywaniu kombajnów 
chodnikowych, 

- wygodny transport, montaż przenośnika, kombajnu oraz dogodne warunki podczas 
zabudowy sekcji, 

- możliwość instalowania sekcji obudowy bezpośrednio w przestrzeni po wybranym po
kładzie węgla, 

- duże gabaryty wyrobiska w rejonie wykonywanych prac zbrojenia ściany wpływają 
bardzo korzystnie na warunki bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, 

- występują dobre warunki przy rabowaniu obudowy chodnikowej, 
- krótki czas zbrojenia w okresie 15 dni roboczych na cztery zmiany można uzbroić ścianę 

o długości 3 00 m, 
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- prosty rozruch ściany, w pierwszej dobie po zmontowaniu ostatniej sekcji osiąga się 
postęp 5 m, 

- zmniejszenie zapopielenia przez to, że od samego początku uruchomienia ściany w za
sadzie nie prowadzi się przybierek stropu i spągu, 

- istnieje możliwość ponownego wykorzystania chodnika z którego wystartowała ściana 
np. dla celów wentylacyjnych, a zatem ogranicza się potrzebę drążenia przecinki prze
widzianej tylko dla rozruchu ściany. 

Podczas likwidacji ściany i przy zbrojeniu nowej ściany, ze względu na zastosowany 
transport podwieszanymi kolejkami spalinowymi następuje zmniejszenie zatrudnienia w sto
sunku do metod tradycyjnych. Pracochłonność operacji przezbrajania ścian w kopalni "Bog
danka" kształtuje się następująco: 

- rabowanie obudowy zmechanizowanej w ścianie i przygotowanie sekcji do transportu-
5 pracowników na zmianę, 

- transport sekcji ze ściany likwidowanej do ściany zbrojonej - dwie kolejki tran
sportowe, 4 pracowników, 

- transport sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince na miejsce przeznaczenia 
w przecince zbrojeniowej przy zastosowaniu płyty ślizgowej - 4 pracowników na 
zmianę, 

- obracanie sekcji obudowy zmechanizowanej w przecince zbrojeniowej - 5 pracow
ników na zmianę . 

Bezpośrednio przy przezbrajaniu ściany zatrudnionych jest zwykle 14 pracowników na 
jednej zmianie. Ze ściany likwidowanej rabuje się 16-25 sekcji na dobę, transportuje się przy 
wykorzystaniu dwóch kolejek podwieszanych do ściany zbrojonej i zbroi. 

Głównym jednak efektem ekonomicznym uzyskanym ze skrócenia okresu przezbrajania 
ścian jest szybsze uruchomienie nowej ściany, a przede wszystkim ograniczenie liczby robo
czodniówek nieefektywnych oraz wykorzystania zaangażowanych środków technicznych. 

7. Wnioski końcowe 

l. Dobór sposobu i elementów obudowy przecinek zbrojeniowych i likwidacyjnych ścian 
zmechanizowanych ze względu na funkcję wyrobisk, a mianowicie konieczność ich utrzymania 
przy zachowaniu stateczności i funkcjonalności do czasu niezbędnego dla operacji przezbra
jania. Wszelkie prace związane z utrzymaniem stateczności przecinek likwidacyjnych i zbro
jeniowych powinny być ograniczone, bądź też całkowicie wyeliminowane. 

2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i rytmiczności operacji przezbrajania niezbędne 
jest też utrzymanie dróg transportowych o gabarytach zapewniających stateczność i umożli
wiających w sposób bezpieczny, bezkolizyjny i dostatecznie szybki przetransportować wy
posażenie Ściany. 

3. Operacje przezbrojenia ściany zależą od bardzo starannego przygotowania organiza
cyjnego i zabezpieczenia technicznego oraz pełnego wykorzystania dostępnych posiadanych 
urządzeń. Warunkiem sprawnego przebiegu wszystkich operacji jest bezkolizyjna współpraca 
zaangażowanych oddziałów. 

4. Przeglądy i konserwacje wyposażenia technicznego ściany można wykonywać: 
- w ścianie przeznaczonej do likwidacji, w końcowej fazie jej biegu, 
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- w trakcie transportu do ściany nowo uruchamianej, należy się liczyć jednak z wy
dłużeniem czasu operacji. 

5. Utrzymanie sprawnej odstawy oddziałowej , urządzenia odstawy urobku ściany likwi
dowanej powinny być demontowane jako ostatnie, natomiast w przypadku ściany nowo uru
chamianej należy montować jako pierwsze. 

6. Należy przestrzegać terminowego przygotowania układu zasilania energetycznego i hy
draulicznego ściany nowo uruchamianej , gdyż pierwszy warunkuje możliwość uruchomienia 
wszystkich urządzeń, a drugi możliwość natychmiastowego rozparcia ustawionych w ścianie 
sekcji obudowy. 

7. Dla dalszego postępu w zakresie przezbrajania ścian konieczna jest intensyfikacja prac 
nad wdrożeniem przecinek likwidacyjnych. 
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Setting-up and drawing off longwall faces in "Bogdanka" coal mine 

Abstract 

Setting-up and drawing off one of only two operational highly productive faces requires 
particularly precise organisational and technical planning and preparation. During the pre
paratary phase i t is extremely important to reduce as much as possible expensive mining works, 
including driving set-up en tri es. The paper presents several technical solutions o f s uch openings 
dane in the "Bogdanka" mine. Particularly interesting are the ones used in thin seams, enabling 
introduction o f shield support sets directly at a face as well as those with autonomous roof bo l t 
support. These solutions make it possible to cut substantially the set-up (and/ar draw-off) time 
required. 
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Wstępne wyniki badań nad szybkością ujawniania się wpływów 
przestojów frontów eksploatacji 

Słowa kluczowe 

Wpływy eksploatacji-prędkość eksploatacji- przestoje frontów 

Streszczenie 

Dyskutowany obecnie przez badaczy zajmujących się zagadnieniami wpływu eksploatacji 
górniczej na powierzchnię problem szkodliwego wpływu przerw eksploatacyjnych przy dużych 
prędkościach eksploatacji skłonił pracowników z AGH i P AN do przeprowadzenia pomiarów 
geodezyjnych i tensometrycznych nad postępującą eksploatacją ściany 719 w pokładzie 207 
KWK "Ziemowit" oraz ścianą 104 w pokładzie 308 KWK "Wesoła". 

Pomiary prowadzone w krótkich odstępach czasu - geodezyjne codziennie, a tensome
tryczne co 3 godziny- wykazały bardzo szybkie ujawnianie się wpływów zatrzymań frontów 
ścianowych i ich ponownego uruchamiania. Opóźnienie tych wpływów przejawiających się 
zmianami prędkości, a zwłaszcza przyspieszeń osiadań i odkształceń , nie przekraczało jednej 
doby. 

Przedstawione zostały wybrane wstępne wyniki obserwacji, które są nie zakończone i nie 
w pełni opracowane ze względu na trwającąjeszcze eksploatację. 

l. Omówienie zagadnienia 

W ostatnich latach, w miarę zwiększania postępów (prędkości) frontów eksploatacji, za
równo w górnictwie światowym jak i polskim, zmianie ulegają poglądy na wpływ dynamiki 
eksploatacji na powierzchnię i na zagrożenie położonych na niej obiektów. 

Dynamikę eksploatacji charakteryzują następujące wskaźniki: prędkość eksploatacji, zmia
ny prędkości postępu frontu oraz zatrzymania (przestoje) frontów i czas ich trwania. Wpływy 
dynamiki eksploatacji na powierzchnię przejawiają się następująco: 
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- zwiększanie prędkości postępu frontu powoduje zwiększanie prędkości przemieszczeń 

i szybsze wykształcanie się niecki osiadania, 

- przy większych prędkościach frontu występują większe przyrosty wartości wskaźników 

wpływów w czasie (przyspieszenia), które mogą stwarzać większe zagrożenia niż same 
wartości tych wskaźników, 

- przy dużych prędkościach nieregularności w postępie frontu, zwłaszcza jego przestoje 

(S-dniowy tydzień pracy), mogą pociągać szybkie zmiany wartości wskaźników de

formacji terenu (przyspieszenia). 
Ponadto w określonych warunkach terenowych przy dużych nieregularnych prędkościach 

frontów, zwłaszcza w wyniku przestojów, mogą występować (Knothe, Walaszczyk 200 l) 

nieciągłości przemieszczeń górotworu prowadzące do powstawania na powierzchni szczelin lub 

progów. 

Obecnie wśród badaczy zajmujących się wpływem dynamiki eksploatacji przeważa pogląd, 

że przy dużych prędkościach eksploatacji największe zagrożenia stwarzają nierównomierności 

postępu frontów eksploatacji, a zwłaszcza ich przestoje (odnosi się to do przypadków gdy 

wartości wskaźników deformacji- przemieszczeń, odkształceń i nachyleń- nie przekraczają 

wartości dopuszczalnych. Przykładowo H. Kratzsch (1994) jest zdania, że w warunkach Za

głębia Ruhry jedynie w przypadku prowadzenia eksploatacji pod czułymi, względnie bardzo 

czułymi obiektami, prędkość postępu frontu powinna być ograniczana do 3, względnie S metrów 

wtedy, gdy eksploatacja ta jest prowadzona z przestojami (S-dniowy tydzień pracy). Natomiast 

w przypadku prowadzenia eksploatacji w sposób ciągły, ze stałą prędkością, ograniczanie 

postępu frontu nie jest potrzebne. Podobnie na szkodliwość przestojów frontów eksploatacji 

wskazują A. Sroka (1995, 1999), B. Drzęźla (199S), A. Kowalski (1993, 199S), A. Kowalski 
i J. Sobczyk (2001) oraz inni, uważając , że w wyniku tych przestoi występują zwielokrotnienia 

wartości przyspieszeń przemieszczeń i deformacji . Zdaniem tych autorów te zmiany przys
pieszeń mają być przyczyną uszkodzeń obiektów powierzchniowych. Ten pogląd nie jest 

podzielany przez część specjalistów budowlanych, a to ze względu na bardzo małe bezwzględne 

wartości przyspieszeń wskaźników wpływów eksploatacji wywołane jej zatrzymaniami i po

nownymi uruchomieniami. 
Przy rozpatrywaniu wpływu przerw eksploatacyjnych nasuwa się również pytanie z jakim 

opóźnieniem ujawniają się wpływy zatrzymania frontu eksploatacyjnego na powierzchni. Po

glądy na to zagadnienie zmieniały się z czasem. Przyjmowano różnie np. , że opóźnienie to 

wynosi kilka tygodni, kilkanaście dni (Kowalski 1999), a nawet około jednego - dwu dni 

(Sroka 1999). 
Wpływ przerw eksploatacyjnych nie jest jeszcze w pełni wyjaśniony i dostatecznie do

kładnie udokumentowany pomiarami. Dlatego też zespół pracowników Instytutu Mechaniki 

Górotworu PAN i Akademii Górniczo-Hutniczej w ramach projektu badawczego finanso

wanego przez KBN zaplanował kompleksowe pomiary defonnacji powierzchni pod wpływem 

prowadzonej eksploatacji z różnymi prędkościami na kopalniach: "Wesoła" i "Ziemowit" 

(Rogowska 2001 ). Wybrano rejony gdzie prowadzona jest stosunkowo szybka eksploatacja 

i istnieje możliwość założenia odpowiednio usytuowanych linii obserwacyjnych dla pomiarów 

geodezyjnych i tensometrycznych. Ograniczono się do obserwacji wpływów eksploatacji za
wałowej, frontem ścianowym o dostatecznej długości, które mogły pozwolić na określeni e 

wartości wszystkich wskaźników deformacji i ich zmian wzdłuż linii położonych możliwie 
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w osi symetrii ściany. Dane dotyczące dwu wybranych ścian, których wpływ na powierzchnię 
dokumentowano, zestawiono poniżej. 

Dane eksploatacyjne KWK "Ziemowit" KWK "Wesoła" 

Pokład 207 308 

Ściana 719 104 

Rozpocz((cic cksploatacj i pocz. 200 l roku kwiecień 2000 

Czas trwania eksploatacji pol. 2002 roku 

Gł((bokość eksploatacji H= 350--400 m H= 350--400 m 

Miąższość pokładu g:: 3m g::::: 2,9 m 

Sposób likwidacji zrobów zawał zawał 

Przewidywana pr((dkość cksploatacj i v = 5-6 m/dob(( v = 9-10 m/dob(( 

Długość ściany 250m 230m 

Wybieg ściany 1680 m 1750 m 

Wzdłuż tych linii odpowiednio wytyczonych przez geodetów, zainstalowano repery do 
pomiarów geodezyjnych i GPS oraz tensometry do pomiaru odkształceń terenu. 

2. Pomiary tensometryczne odkształceń poziomych w obszarze eksploatacji górniczej 

W październiku 2000 roku zespół pracowników Pracowni Odkształceń Skał IMG PAN, 
kierowany przez J. Gustkiewicza, w składzie: J. Nurkowski, Z. Lizak, L. Stanisławski, zain~ta
lował tensometry gruntowe nad ścianą wydobywczą 719 KWK "Ziemowit", oraz nad ścianą 
wydobywczą l 04 KWK "Wesoła". W obu przypadkach tensometry zamontowano wzdłuż linii 
obserwacyjnych, wyznaczonych przez służby geodezyjne, o kierunku prostopadłym do linii 
frontu eksploatacji. W przypadku KWK "Ziemowit" wzdłuż linii o długości l 00 metrów 
zainstalowano w równych odstępach l O tensometrów o długości bazy pomiarowej 4 m. Z kolei 
na KWK "Wesoła" tensometry zainstalowano również w ilości 10 sztuk z przerwami l-me
trowymi. W tym przypadku długość linii wynosiła tylko 50 metrów. Długości linii obser
wacyjnych i ich lokalizacje zostały podyktowane rozmiarami obszaru dostępnego do instalacji 
tensometrów w terenie leśnym, oraz ilością posiadanych tensometrów. Oprócz lini i tensa
metrycznych zainstalowano również repery stanowiące geodezyjne linie obserwacyjne (montaż 
i pomiary prowadzone są przez zespół pracowników AGH w Krakowie) . O ile na KWK 
"Ziemowit" linia obserwacyjna tensometryczna (rys. l) pokrywa się z linią obserwacyjną 

geodezyjną, to w przypadku KWK "Wesoła" linie te (rys. 2) nie pokrywają się, linia ten
sametryczna jest tu przesunięta o około 30 metrów od osi symetrii ściany z uwagi na wspom
niane warunki leśne. Szerokość ściany w jednym i drugim przypadku wynosi około 200 metrów 
W obu przypadkach dokonano instalacji tensometrów typu TTCS-4000.3 na głębokości 1,4-
-1,5 metra. Jest to strefa, która przekracza zasięg wahań dobowych temperatur i przemarzania 
zimą gruntu. 
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Rys. l. Usytuowanie linii obserwacyjnej i tensometryczncj na tle eksploatacji górnicze 

(ściana 719, KWK .,Ziemowit") 

Fig. l. The orientation o f the obscrvation lin c and thc line o f s tra in gaugcs with rcspect to the mining opcrations 

(Ziemowit Coal Mine wall no. 719) 
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Rys. 2. Usytuowanie linii obserwacyjnej i tcnsometrycznej na tle eksploatacji gómiczcj 

(ściana 104, KWK .,Wesoła") 

Fig. 2. The orientation of the observation lin e and thc line o f strain gaugcs with respect to the direction o f mining 

opcrations (Wesola Coal Mine wall no. 104) 
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Każdy tensometr składa się z głowicy pomiarowej oraz regulatora zakresu pomiaru. Oba te 
elementy połączone są cięgnem, którego długość stanowi bazę pomiarową równą 4 metrom. 

Dzięki regulatorowi zakresu podstawowy zakres pomiarowy wynoszący 30 mm może być 
zwiększony S-krotnie nie tracąc na czułości i dokładności (±0,01 mm) przyrządu. Dzięki temu 
można nim mierzyć zarówno odkształcenia infinitezymalne jak i skończone. Należy tutaj 
nadmienić, że każdy tensometr wyposażony jest w termometr, dla pomiaru temperatury gruntu 
w miejscu pomiaru deformacji . Pomiar temperatury umożliwia przeprowadzenie korekty tem
peraturowej wskazań tensometru. Z uwagi na to, że termometr pracuje na tej samej zasadzie co 
tensometr, do pomiaru obu tych wielkości stosuje się ten sam miernik. Instalowanie tenso
metrów na KWK "Wesoła" przedstawiają fotografie . Na rysunku 3 widoczny jest wykop, 
natomiast na rysunku 4 wykop z posadowionymi w nim tensometrami. Eksploatacja ściany 719 
KWK "Ziemowit" ruszyła z końcem 2000 roku z założoną szybkością eksploatacji 5 m/dobę, 
z kolei na ścianie 104 KWK "Wesoła" wydobycie rozpoczęło się w kwietniu 2001 roku 
z założoną szybkością l O m /dobę. Pierwsze pomiary dokonywane były ręcznie , aż do czasu 
stabilizacji gruntu naruszonego podczas instalacji tensometrów, który trwa kilka miesięcy. 
Następnie pomiary prowadzono cyklicznie przy pomocy automatycznych mierników struno
wych wyposażonych w wejściowe 15-kanałowe multipleksery (rys. 5). Każdy z tensometrów 
podłąezony jest do miernika, znajdującego się w środku linii obserwacyjnej, osobnym kablem. 

Rys. 3. Wykop dla instalacji tensometrów 

Fig. 3. A trcnch preparcd for strain gaugcs 
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Rys. 4. Tensometry ułożone na dnie wykopu 

Fig. 4. Extensomcters installcd in the trcnch 

Rys. 5. Automatyczny miernik strunowy wraz z multiplekserem i baterią zasilającą 

Fig. 5. Self-funetioning strain-gaugc metcr togethcr with a multiplexer and a battery 
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Miernik posiada zasilanie bateryjne i jest zakopany w ziemi w hermetycznej obudowie. Miernik 
cyfrowy może pracować w trzech trybach polegających kolejno na ręcznym, automatycznym 
oraz zdalnym (z wykorzystaniem komputera osobistego) przeprowadzaniu pomiarów. W trybie 
automatycznym (zastosowanym w danym przypadku) pomiary są prowadzone cyklicznie w za
programowanych odstępach czasu. Wyniki pomiarów zapisywane są w pamięci miernika. Dane 
pomiarowe zgromadzone w pamięci mogą być przekazane do komputera osobistego w celu 
dalszej obróbki. Częstotliwość pomiarów na ogół dostosowuje się do żądanych potrzeb i do 
szybkości rozwoju odkształceń w czasie. W przypadku opisywanych obserwacji pomiary pro
wadzone były co 3 godz. 

Celem prowadzonych obserwacji jest ustalenie skutkó>' okresowych zatrzymań frontów 
eksploatacji na przebieg procesu deformacji powierzchni terenu. Pomiary tensometryczne są 
prowadzone równocześnie z pomiarami geodezyjnymi. Wyniki pomiarów tensometrycznych za 
pewien okres obserwacji przedstawiono na rysunku 6 (KWK "Ziemowit") i rysunku 7 (KWK 
"Wesoła") . W obydwu przypadkach oś odciętych jest osią czasu z naniesionymi kolejnymi 
dniami liczonymi od l stycznia 200 l roku. Oś rzędnych jest osią odkształceń. Jednostką jest 
l promil. Na obydwu rysunkach przedstawiono wykresy obrazujące rozwój odkształceń w czasie 
zmierzonych przez poszczególne tensometry, których numery zostały podane przy wykresach. 

W przypadku KWK "Ziemowit", gdzie eksploatacja prowadzona była z szybkością 5 m/ dobę 
nie widać zauważalnych zależności między okresowymi zatrzymaniami frontu eksploatacyj
nego a przebiegiem deformacji terenu. Natomiast w przypadku KWK "Wesoła", gdzie szybkość 
eksploatacji wynosiła blisko 1 0m/dobę, zależność ta jest\ •yraźna. Okresy zatrzymania eksplo-
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Rys. 6. Rozwój odkształceń poziomych gruntu nad ścianą wydobywczą 719 KWK "Ziemowit''. 

Fig. 6. Thc dcvc1opmcnt o f horizontal ground strain in thc zon c located abovc longwall 719 

(Ziemowit Coal Minc, wali no 719) 
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Rys. 7. Rozwój odkształcc6 poziomych gruntu nad ścianą wydobywczą I 04 KWK "Wesoła" 

Fig. 7. Thc dcvclopmcnt ofhorizontal ground strain in thc zone locatcd abovc longwall 

(Wesoła Coal Minc, wall 104) 

atacji na ogół obejmowały soboty, niedziele oraz święta. W jednym przypadku 16 lipca (po
niedziałek) był dniem dodatkowym w którym nie była prowadzona eksploatacja. Wpływy tych 
przerw uwidoczniły się wyraźnie na przebiegu odkształceń . 

Obserwacje są nadal prowadzone, po zakończeniu pomiarów ich wyniki zostaną w całości 
opracowane. 

3. Pomiary przemieszczeń w obszarze eksploatacji górniczej metodami geodezyjnymi 

Do badania prędkości ujawniania się wpływów eksploatacji oraz skutków przerw w jej 
postępie zastosowano również geodezyjne metody pomiarowe. Prace były prowadzone pod 
kierunkiem E, Popiołka przez zespół pracowników Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska: 
P. Sopatę, A. Wójcika i studentów. 

Metodyka badań polegała na założeniu linii obserwacyjnych w osi symetrii pól eksploatacji. 
Rysunek 2 przedstawia usytuowanie linii obserwacyjnej nad ścianą 104 kopalni "Wesoła" 

a rysunek l linii obserwacyjnej nad ścianą nr 719 kopalni "Ziemowit". Każda z linii obser
wacyjnych składa się z ziemnych punktów geodezyjnych zastabilizowanych przy możliwie 
najmniejszym naruszeniu gruntu, w odległościach co l O m. Linia na kopalni "Wesoła" składa się 
z 21 punktów w osi ściany i 5-ciu usytuowanych poprzecznie do osi, natomiast na kopalni 
"Ziemowit" linia składa się z 16-tu punktów w osi ściany . 

Pomiary niwelacyjne prowadzone są niwelatorem kodowym firmy Zeiss-Opton (dowiązanie 
wysokościowe) oraz tachimetrem elektronicznym finny Geodimeter. Błąd średni określenia 
wysokości punktów wynosi od ±2 do 3 mm. Długości baz pomiarowych określane są dal-
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mierzem elektronicznym, stanowiącym integralną część tachimetru elektronicznego Geodi
meter 650 z błędem średnim od ±l do 2 mm. Przestrzenne usytuowanie punktów sieci obserwa
cyjnych określane było kilkakrotnie poprzez pomiary techniką satelitarną GPS z wykorzys
taniem odbiorników firmy Geodimeter. 

Pomiary linii obserwacyjnych prowadzone były codziennie w okresie intensywnych wpły

wów ścian eksploatacyjnych. W okresie badań przeprowadzono 41 serii pomiarowych nad 
ścianą l 04 kopalni "Wesoła" i 40 serii pomiarowych nad ścianą 719 kopalni "Ziemowit". Przed 
okresem intensywnych wpływów i po tym okresie prowadzono serie pomiarowe w większych 
odstępach czasu dla uchwycenia całego okresu wpływów eksploatacji . 

Pełny cykl obserwacji geodezyjnych został zrealizowany nad ścianą 104 kopalni "Wesoła", 
natomiast wpływy eksploatacji ściany 719 kopalni "Ziemowit" jeszcze ujawniają się na obser
wowanej linii. Poniżej przedstawione zostaną wyniki obserwacji wpływów eksploatacji 
z kopalni "Wesoła",.gdzie eksploatacja ściany 104 została zakończona. 

Na rysunku 8 przedstawione zostały wykresy przebiegu obniżeń 5-ciu wybranych punktów. 
Są to punkty l, 3, 5, 7 i 9 położone w południowej części linii obserwacyjnej. Pozostałe punkty 
wykazują zbliżone przebiegi obniżeń. W górnej części rysunku przedstawiono dobowe postępy 
frontu eksploatacji . 

Prędkość frontu eksploatacji w okresie badawczym wynosiła od 6,50 do 9,25 m/dobę. 
Przeciętna prędkość frontu (bez uwzględniania przerw) wyniosła 5,47 m/dobę, natomiast średni 
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Rys. 8. Wykres obniżeń w czasie 5 punktów linii obserwacyjnej nad ścianą 104 kopalni "Wesoła'' 

Fig. 8. Time variation o f subsidence o f five po in ts of thc poi n ts o f the observation line abovc thc longwall 

(Wcso1a Coal Minc wali no 104) 
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postęp frontu liczony tylko w dniach eksploatacji wyniósł 7,84 m/ dobę. Przerwy eksploatacyjne 
trwały 2 dni (soboty i niedziele) za wyjątkiem jednej, eksperymentalnej , trwającej 3 dni (sobota, 
niedziela, poniedziałek). 

Zaobserwowano następujące maksymalne wartości deformacji charakteryzujących badany 
proces: 

W max = 0,96 m- maksymalne obniżenie zarejestrowane na linii; 
b. W max = 27,7 mm/doba- maksymalny przyrost dobowy obniżeń; 
b. W' max(+) = +15 mm/doba2 - maksymalne przyspieszenie obniżeń dobowych; 
b. W' max(-) = -15 mm/doba2 - maksymalne opóźnienie obniżeń dobowych; 
l':max(+) =+l ,03 mm/m- maksymalne odkształcenie poziome rozciągające; 
E:max(-) = -1,75 mm/m- maksymalne odkształcenie poziome ściskające ; 
b.smax< +) = +O, 18 mm/m/ doba- maksymalny przyrost odkształceń poziomych rozciągających; 
b.s111ax(-) = - 0,47 lllinfm/doba- maksymalny przyrost odksztalceń poziomych ściskających. 
Rysunki 9 i l O przedstawiają przebieg obniżeń wybranych punktów w czasie w powiązaniu 

z przerwami w przebiegu frontu eksploatacji, wyraźnie wskazują na powtarzające się w cyklu 
tygodniowym zaburzenia. Następuje wyraźne zmniejszenie przyrostu dobowego obniżeń punk
tów osiągające wartości do -19 mm. Przy zbliżonym postępie frontu eksploatacji obserwuje się 
dobrą powtarzalność skutków przerw eksploatacyjnych. 
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Rys. 9. Zmiany dobowe obniżet1 punktu l wywołane przerwami eksploatacji- kopalnia ,.Wesoła", ściana l 04 
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Fig. 9. Daily variations o f subsidencc o f point l d ue to intcrmptions the cxploitations o f mining operations 

(Wesela Coal Mine) 
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Rys. 1 O. Zmiany dobowe obniżc!l punktu 7 wywołane przerwami eksploatacji- kopalnia "Wesoła", ściana l 04 

Fig. 1 O. Daily variations o f subsidencc o f point 7 d ue to intcrruptions thc cxploitations o f mining opcrations 

(Wesoła Coal Minc)) 

Podstawowym problemem, który wymagał wyjaśnienia, było ustalenie opóźnienia wystę
powania skutków danej przerwy w eksploatacji na powierzchni terenu. W tym celu, dzięki 
zrozumieniu wagi problemu przez Dyrektora kopalni "Wesoła", zrealizowano wydłużoną 
3-dniową przerwę w eksploatacji, której skutki zarejestrowano pomiarami geodezyjnymi. Na 
rysunkach 9 i l O przedstawiających zarejestrowane w dwu punktach (l i 7) przyrosty dobowe 
obniżeń terenu, wyraźnie widoczne jest, że skutki zatrzymania frontu eksploatacji ujawniają się 
co najwyżej z jednodniowym opóźnieniem . Identyfikacja skutków przerwy 3-dniowej jest 
bezdyskusyjna. Z wykresów można też wnioskować, że skutki ponownego uruchomienia frontu 
eksploatacji ujawniają się również z co najwyżej jednodniowym opóźnieniem. 

Do podobnych wniosków prowadzi również analiza wyników pomiarów tensometrycz
nych, co zostało pokazane na rysunku li, na którym przedstawione zostały przebiegi w czasie 
obniżenia wybranego przykładowo punktu pomiarowego (punktu l) udokumentowane po
miarami geodezyjnymi oraz odkształceń poziomych pomierzonych odpowiadającym mu ten
sometrem. 

Pełna analiza pomiarów geodezyjnych, w tym również z terenu kopalni "Ziemowit", oraz 
pomiarów tensometrycznych, pozwoli na uściślenie przedstawionych tu wstępnych wniosków. 
Powinna również przyczynić się do opracowania zasad prognoz wpływów przestojów frontów 
eksploatacyjnych. 
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Rys. II. Obniżenie punktu geodezyjnego nr l (!),odkształcenia poziome zmierzone tensometrem (2) i postqp frontu 

eksploatacji (3) jako funkcje czasu 

Fig. 11. T he subsidcncc o f t he mcasuring point no. l (lin c no. l), horizontal strain rccordcd by ex tensometer 

(linc no. 2), and longwall advancement timc (linc no. 3) 

4. Próba opisu wpływu przestojów frontu eksploatacyjnego 

Próbę opisu wpływu przestojów frontu ścianowego na przemieszczenia i deformacje terenu 
podjął J. Cygan (Instytut Mechaniki Górotworu PAN) w oparciu o model przemieszczeń 
górotworu w czasie podany przez S. Knothego oraz o model zaproponowany przez A. Ko
walskiego. 

St. Knothe (1951 , 1953) podejmując zagadnienie przemieszczeń górotworu nad przesu
wającym się frontem eksploatacji przyjął założenie proporcjonalności obniżenia punktu do 
różnicy między obniżeniem końcowym (asymptotycznym), odpowiadającym stanowi eksplo
atacji w danej chwili, a chwilowym obniżeniem punktu. 

gdzie: 

202 

Wk(t) 
w( t) 
c 

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

d t 

(l) 

- obniżenie końcowe (graniczne) odpowiadające stanowi eksploatacji w chwili t, 
- obniżenie punktu w chwili t, 
-współczynnik proporcjonalności (tzw. współczynnik czasu). 
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Knothe przyjął zatem funkcję_ opisującą przebieg wpływu wybrania elementarnej objętości 
złoża w czasie, w postaci (rys. 12): 

f(t) = l - e- et 

Rys. 12. Wykres funkcji czasu zadanej wzorem (2) 

Fig. 12. Thc grap h o f thc cxponctia1 function dcfincd by E q. (2) 

Funkcję_ czasu uogólnił Kowalski (1999) przyjmując ją w postaci: 

T(t) = 0(t) q(t) 

gdzie zasadniczą funkcja czasu jest 

0(t) =l- Ae -c(t-Topl 

a funkcja pomocnicza q( t) jest określona wzorem: 

gdzie: 

{
o dla 

q( t)= l dla 
t< Top 

t :2: T 0 p 

t - czas upływający od chwili wybrania elementu pokładu, 
l - A- wpływy eksploatacji elementarnej, które ujawniają się_ na powierzchni po 

pewnym opóźnieniu natychmiastowo, 
Top - opóźnienie ujawniania się_ wpływów eksploatacji na powierzchni od chwili 

wybrania elementu pokładu, 
c - współczynnik czasu 

(2) 

(3) 

(4) 

Parametry: A, c, Top są współczynnikami równania, których wartości wyznaczane są na 
podstawie pomiarów a przebieg funkcji czasu opisującej wpływ wybrania elementarnej obję
tości złoża w czasie przedstawia rysunek 13. 

Funkcja ta charakteryzuje się_ tym, że zakłada występowanie opóźnienia w procesie ujaw
niania się_ obniżeń powstających w wyniku dokonanej eksploatacji. Stanowi ona modyfikację_ 
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T(t) 
Ae -c(f-Top) 

0 Top 

o 

Rys. l 3. Wykres uogólnionej funkcji czasu (4) 

Fig. 13. The graph ofthe exponential function defined by Eq. (4) 

(uogólnienie) funkcji opisanej równaniem (2) , którą uzyskuje się dla wartości: A = l oraz 

Top= O. 
Opisując profil niecki dynamicznej w sposób podany przez Knothego, będziemy się po

sługiwać funkcją czasu w postaci (2), natomiast wyznaczając ten profil wedhtg Kowalskiego 
uproszczoną funkcją czasu: 

T( t)= l - Ae- ct (5) 

przyjmując we wzorze ( 4) Top= O. Uproszczenie to nie zmienia ksztahu profilu niecki, a jedynie 
przesuwa ten profil w stosunku do położenia frontu eksploatacyjnego o odległość 

X= V· Top 

gdzie v jest prędkością eksploatacji. 

Jeżeli front eksploatacji rozpoczętej w położeniu x =O (rozpatruje się zagadnienie płaskie) 
przesunie się w położenie x, to obniżenie końcowe punktu o współrzędnej s wyniesie 

X 

wk (s)= f f(A.-s)dA. 
o 

(6) 

gdzie f(x) jest krzywą wpływów dla punktu o\ ·spółrzędnej s = O położonego w początku układu, 

to jest ponad granicą eksploatacji. W przypadku postępu frontu ze stałąprędkością v znajdzie się 
on po czasie t od chwili rozpoczęcia eksploatacji w położeniu 

x= v t 

Wprowadzając do wzoru (6) zmienną t w miejsce zmiennej x (x = vt, dx = vdt) otrzymuje się 
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wk (s, t)= f f(vA.-s)vdA. 
o 
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Wstawiając powyższą wartość do wzoru (1) otrzymuje się 

[
t l dw(s, t 

__ )=c f f(vA.-s)vdA.-w(t) 
dt o 

(7) 

Po scałkowaniu i uwzględnieniu warunków początkowych w( t= O)= O. 

t 

w( s, t)= wk (s, t)-e -et f wk (s, A.)ec"-dA. 
(8) 

o 

gdzie 

. ( ")_dwds,t) wk s 1\, -

' dt 

Profil niecki dynamicznej wg równania (8) zależy od własności górotworu i głębokości 
eksploatacji określonych wartością promienia zasięgu wpływów głównych r = H/tg~ i współ
czynnika c oraz prędkości eksploatacji v. Zależność tych czynników ujmuje równość: 

er 
U=-

V 

Profile niecek dynamicznych dla różnych wartości u (rys. 14) podaje np. Sroka (1999). 
W przypadku gdy eksploatacja zostanie zatrzymana w chwili tz, dalszy przebieg obniżeń 

w czasie t ::: tz opisuje równanie 

-c(t-tz) 
w( s, t)= w(s,tz) + [ wk(S,tz)- w(s,tz)J [1 - e ] 

11• L!TliLTITr[ ITIT[liiLl __ __, 
Rys. 14. Kształt niccek dynamicznych wykreślonych dla różnych wartości parametru u wzgl~dem X= x/r 

i odniesionych do obniżeń maksymalnych 

Fig. 14. Thc shapc o f dynamie troughs for various valucs o fu with respcct to X= x/r rclatcd to the maximum 
subsidcnce values 

(9) 
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Posługując się wzorami (6)- (9) można oczywiście stosować różne funkcje wpływów . 

Przedstawione dalej wyniki obliczeń zostały uzyskane przy zastosowaniu funkcji wpływów 
opartej na normalnym rozproszeniu wpływów . 

W przypadku zastosowania funkcji czasu podanej przez Kowalskiego w postaci uprosz
czonej (5) profil niecki osiadania będzie opisywało równanie: 

(l O) 

Odpowiednio profil niecki obniżeniowej po zatrzymaniu frontu w chwili tz opisuje równanie: 

-c(t- t ) 
w(s ,t) =(l - A)wk(S,tz) + A{w(s,tz) + [wk(s,tz) - w(s,tz)J [l- e " ]} (!l) 

Próbę opisu wpływu postępów frontu eksploatacyjnego na przebieg obniżeń przeprowa
dzono, przyjmując wartości parametrów charakteryzujących eksploatacje zbliżone do tych, 
które mogłyby odpowiadać warunkom kopalni "Wesoła" i "Ziemowit". Przyjęto wartości : 

- promień zasięgu wpływów głównych r = 250 m, 
- prędkość postępu frontu ścianowego v = l O m/ dobę, 

- współczynnik czasu c =20 l/rok. 

-u= er"" l 4 ' . 
V 

Przy założonych wartościach i ciągłym postępie frontu zostały przedstawione na rysunku 15 
przebiegi w czasie obniżenia oraz prędkości i przyspieszenia obniżeń punktu powierzchni, pod 
którym przemieszcza się front eksploatacji uruchomiony w chwili t = O w odległości 2,0r od 
punktu, przechodzący pod punktem w chwili tp =50 i oddaiający się do momentu zatrzymania 
t= 120 w odległości 2,4r za punktem. Przebiegi tych wielkości w czasie zostały wyznaczone dla 
różnych wartości współczynnika A (A= l; 0,8; 0,5) wg wzoru (l 0), przyjmując zaproponowaną 
przez A. Kowalskiego uogólnioną funkcję czasu i zakładając brak opóźnienia ujawniania 
się wpływów na powierzchni ( 'op = 0) . W przypadku A = l wzór (l O) przybiera postać (8) 
i przebiegi wielkości (obniżenia, prędkości i przyspieszenia obniżenia) są identyczne z otrzy
manymi przy przyjęciu funkcji czasu zaproponowanej przez St. Knothego. Im mniejsza wartość 
A tym szybciej punkt siada. 

W przypadku zatrzymania eksploatacji następuje zakłócenie przebiegu przemieszczeń punk
tu i ich pochodnych uwidaczniające się w bardzo krótkim czasie. Na rysunku 16 zostały 
przedstawione zmiany w czasie w przebiegu obniżenia punktu i jego pochodnych (prędkości 
i przyspieszenia) wywołane zatrzymaniem frontu eksploatacyjnego bezpośrednio pod p•mktem 
(chwila tz) a następnie jego uruchomieniem w chwili tu (czas przestoju frontu tu - tz przy
jęto 3 dni), przy czym nie zostało uwzględnione opóźnienie ujawniania się wpływów eks
ploatacji 'op (wzór 4) . W przypadku występowania opóźnienia przedstawione rozkłady wiel
kości wpływów odpowiadałyby zatrzymaniom frontu eksploatacyjnego w odległości p = v 'op 

poza punktem. 
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Rys. !S. Przebieg w czasie obniże1\ ww (rys. !Sa) , pn;_dkości obniżeń dww/dt (rys. !Sb) i przyspieszeń (rys. !Sc) 

d2w,)dt2 punktu powierzchni 
tp - moment przejścia frontu pod punktem 

Fig. 15. Timc variations ofthe rclative subsidcnce ww (Fig. !Sa), subsidence rate dww/dt (Fig. 15b), and 

accelcration d2w,)dt2 (Fig. !Sc) ofa specified point on the surface 

~ - timc at which thc exploilation front passes below an appointcd point 
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Rys. 16. Przebieg w czasie obniże11 ww (rys. 16a), pr«dkości obniżeń dwjdt (rys. 16b) i przyspieszeń d2wj dt2 

(rys . 16c) punktu pod którym eksploatacja została zatrzymana a nastQpnie uruchomiona 

tz> tu- chwile zatrzymania i uruchomienia eksploatacji 

Fig. 16. Time variations ofthe rclati vc subsidence Ww (Fig. 16a), subsidcncc ratc dww/dt (Fig. 6b), 

and accclcration d2ww/dt2 (Fig. 16c) for thc point below which the mining operalians wcrc bccn stoppcd at tz time, 

and then rc-statcd at tu time 
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Wpływy zatrzymania frontu przedstawione na rysunku 16 dotyczą jednego wybranego 
punktu to jest punktu, pod którym eksploatacja została zatrzymana i nie są to wpływy naj
większe . Maksymalne wpływy występują w różnych odległościach od zatrzymanego frontu (od 
pionowej płaszczyzny na której leży linia zatrzymanego frontu) w zależności od prędkości 
postępu frontu przed jego zatrzymaniem, oraz wartości współczynników c i A charaktery
zujących proces osiadania w danych warunkach. 

5. Wnioski 

Przeprowadzone po raz pierwszy na szeroką skalę, przy jednoczesnym zastosowaniu geo
dezyjnych metod pomiarowych oraz pomiarów tensometrycznych, badania skutków zatrzymań 
i przestoi szybko przemieszczających się frontów eksploatacji (8m/dobę) potwierdziły obser
wacje innych badaczy (Sroka 1995; Kowalski 1993, 1995) występowania zmian w przebiegu 
obniżeń terenu wywołanych zatrzymaniami frontów oraz ich cykliczności w przypadku okreso
wych przestoi frontu (soboty, niedziele). Wstępne wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły 
na stwierdzenie, że: 

- efekt zatrzymania jak i ponownego uruchomienia frontu eksploatacyjnego ujawnia się na 
powierzchni szybkimi zmianami wartości tak obniżeń jak i odkształceń poziomych, 
rejestrowanych zarówno pomiarami geodezyjnymi jak i tensometrycznymi, 

- efekty zatrzymań frontu ujawniają się w większym stopniu przy większych prędkościach 
frontu eksploatacyjnego, 

- wpływy eksploatacji na powierzchni ujawniają się bardzo szybko, 
- opóźnienie reakcji na zatrzymanie frontu nie przekracza jednej doby, podobnie po 

uruchomieniu frontu efekt na powierzchni terenu widoczny jest po okresie czasu nie 
przekraczającym jednej doby, 

- przedstawione wybrane wyniki są wynikami fragmentarycznymi dotyczącymi doświad
czenia niezakończonego, 

- otwarta pozostaje sprawa opracowania nowych względnie skorygowania czy też uzu
pełnienie istniejących modeli kształtowania się nieustalonych przemieszczeń górotworu, 
które pozwoliłyby nie tylko na ich opis ale również na prognozę ich wartości w zależności 
od warunków eksploatacji i jej parametrów. Dotyczy to zarówno tak zwanych modeli 
całkowych uwzględniających jedynie kinematykę ośrodka jak i modeli opartych o me
chanikę ośrodków ciągłych (Kwiatek 2001) czy też modeli ośrodka sprężysto-krucho
-plastycznego (Knothe, Walaszczyk 2001). Warunkiem niezbędnym dla opracowania 
takich modeli jest jednak dostęp do dużej ilości pomiarów dokumentujących wyczer
pująco eksploatacje prowadzone w różnych warunkach. 

Praca wykonana w ramach projektu badawczego nr 9 T12E 021 17 Finansowanego przez 
Komitet Badań Naukowych 
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First result of investigation concerning the influence of exploitation 
stop periods on the subsidence process 

Abstract 

As the impacts ofmining operations on the surface are the subject matter ofmost rigorous 
research and numerous research workers have been studying the negative impacts o f interrupting 
the mining operations when they proceed at a high rate, the research team from UMM and the 
Strata Mechanics Research Institute decided to take geodetic and strain measurements of the 

210 Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

continued longwall operations (in the coal mine "Ziemowit", coal seam 207, longwall no 719 
and in the coal mine "Wesoła", coal seam 308, longwall no 104). The measurements taken at 
very short intervals (geodetic measurements are taken daily and the strain measurements -
every three hours) revealed that the impacts ofinterruptions and commencements ofthe mining 
activities would manifest very quickly. The time delay after which the impacts would show 
did not exceed 24 hours, the impacts including the changes of velocity and acceleration of 
subsidence and deformations. 

The results presented here are by no means complete and have not been fully processed yet as 
the mining operations are still continued. 





Janusz CYGANKIEWICZ 
Główny Instytut Górnictwa, Katowiec 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 213-226 

Problem samozapalności węgli w świetle badań laboratoryjnych 
i kopalnianych 

Słowa kluczowe 

Zagrożenia naturalne- węgiel- samozapalność 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono wyniki badań skłonności węgli do samozapalenia, uzyskanych 
zgodnie z obowiązującą normą, a także z wykorzystaniem aparatury umożliwiającej prze
prowadzenie tzw. testu adiabatycznego. Wskazano na znaczący wpływ temperatury począ
tkowej na długość okresu inkubacji pożaru endogenicznego. Przedstawiono'przykłady różnych 
ocen skłonności do samozapalenia tych samych próbek węgli uzyskanych na podstawie badań 
wykonanych zgodnie z obowiązującą normą oraz metodą testu adiabatycznego. Przeanali
zowano przyczyny tych różnic. 

l. Wstęp 

W Zakładzie Aerologii Górniczej GIG od wielu lat prowadzone są badania nad problemem 
samozapalności węgla. W ostatnich latach oprócz aparatury opisanej w obowiązującej w Polsce 
normie PN-93/6-04501 wykorzystywana jest aparatura umożliwiająca przeprowadzenie tzw. 
testu adiabatycznego. W tym celu w izolowanej termicznie od otoczenia komorze reakcyjnej 
umieszcza 500 g rozkruszonego węgla, przez który przepływa powietrze w ilości od 0,3 do 
0,5 1/h. Próbki węgli poddawane są także badaniom sitowym, oznaczeniu wilgotności, zawar
tości popiołu, siarki, części lotnych, węgla pierwiastkowego. Przeprowadzone eksperymenty 
wskazują na znaczący wpływ na szybkość procesów utleniania tych parametrów węgla, których 
nie uwzględnia cytowana norma. Chodzi tu zwłaszcza o wpływ temperatury pierwotnej, a także 
kruszalność i powierzchnię wewnętrzną węgli . Stosowana obecnie klasyfikacja oparta na wskaź
niku samozapalności Sz3 , wpływu tych parametrów nie uwzględnia. 

Stosunkowo często zdarza się, że w eksploatowanym pokładzie węgla sklasyfikowanym 
jako mało skłonny do samozapalenia występuje duże zagrożenie pożarowe. Istnieje zatem 
potrzeba opracowania nowych kryteriów klasyfikacji pokładów ze względu na zagrożenie 
pożarowe . Zagadnienie to jest istotne dla oceny zagrożenia ze strony pożarów endogenicznych 
w wyrobiskach górniczych, a także dla określenia odpowiednich środków prewencji 
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2. Metoda Olpińskiego oznaczania wskaźnika samozapalności,okres inkubacji pożaru 
endogenicznego, kategorie zagrożenia pożarowego 

2.1. Metoda Olpińskiego oznaczania wskaźnika samozapalności 
obowiązująca obecnie w górnictwie polskim 

Zmodyfikowana metoda W.Olpińskiego jest opisana w normie PN- 93/G-04558. Polega ona 
na ciągłym pomiarze temperatury pastylki wykonanej z badanego węgla, wprowadzonej do 
strumieni powietrza o temperaturach 237 i 190°C oraz na wyznaczeniu prędkości wzrostu 
temperatury tej pastylki w punktach adiabatycznych. Pastylka o masie 0,3 g wykonana jest 
z rozdrobnionego węgla o uziarnieniu od 0,75 do 0,063 mm. W zależności od wartości wskaź
nika samozapalności określonego w °C/min i wartości energii aktywacji A mierzonej w kJ/mol 
węgle dzieli się na pięć grup skłonności do samozapalenia. 

Podział węgli na grupy samozapalności według skłonności do samozapalenia na podstawie 
wskaźników samozapalności Sza, oC/min i energii aktywacji utleniania węgla A, kJ/mol przed
stawiony jest w tabeli l . 

Tabela l. Podział w<;gli na grupy samozapalności 

Table l . Classification o f coal disposition to spontaneous combustion 

Wskaźnik Energia aktywacji 
samozapalności Sz• utleniania węgla A 

Grupa Ocena skłonności węgla 

[°C/min] [kJ/mol] 
samozapalności do samozapalenia 

powyżej 67 I 
węgiel o bardzo małej skłonności 

do samozapalenia 

do 80 
46 do 67 II 

węgiel o małej skłonności do 
samozapalenia 

poniżej 46 
węgiel o średniej skłonności do 

III 
powyżej 42 samozapalenia 

powyżej 80 do l 00 
poniżej 42 lub równe węgiel o dużej skłonności do 

IV 
powyżej 34 samozapalenia 

powyżej l 00 do 120 w<;giel o bardzo dużej skłonności 
poniżej 34 lub równe V 

do samozapalenia 

2.2. Okres inkubacji pożaru endogenicznego 

Niskotemperaturowy proces utleniania węgla zachodzi na zewnętrznej powierzchni ziaren 
i na wewnętrznej powierzchni porów węgla dostępnych dla tlenu powietrza. Efekt cieplny jaki 
towarzyszy temu procesowi jest w przybliżeniu proporcjonalny do stężenia tlenu reagującego 
z węglem. Egzotermiczność tego procesu sprawia, że w warunkach akumulacji ciepła węgiel 
może ulegać samozagrzewaniu, a po przekroczeniu temperatury zapłonu węgla- samozapaleniu. 
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Czas utleniania węgla od temperatury początkowej do temperatury krytycznej nazywamy 
okresem inkubacji pożaru endogenicznego. 

W kopalniach węgla kamiennego od dawna istniała konieczność wyznaczania okresu inku
bacji pożaru endogenicznego zwłaszcza dla zrobów czynnych lub likwidowanych ścian za
wałowych. Znajomość takiego okresu i zastosowanie odpowiedniej prewencji pożarowej stwa
rza możliwości uniknięcia pożaru endogenicznego w czasie ruchu ściany lub jej likwidacji. 

Zgodnie z metodą GIG okres inkubacji pożaru endogenicznego jest wyznaczany dla danego 
pokładu węgla na podstawie badań samozapalności próbek węgla z tego pokładu, okreś lenia 

energii aktywacji utleniania się węgla oraz temperatury pierwotnej skał. 

Okres tenjest liczony od momentu zapoczątkowania utleniania w temperaturze początkowej 
(tj. po naruszeniu pokładu robotami górniczymi) do czasu osiągnięcia przez węgiel temperatury 
krytycznej. 

Okres inkubacji pożaru endogenicznego 'ink dla węgla z eksploatowanego pokładu wy
znacza s1ę wzorem: 

gdzie: 
Szia - grupowy wskaźnik samozapalności [°C/mill], 
sza - wskaźnik samozapalności wegla [0 C/min], 
A - wskaźnik energii aktywacji utleniania węgla [kJ/mol], 
Ai - grupowy wskaźnik energii aktywacji utleniania węgla [kJ/mol], 
'z - minimalny okres inkubacji pożaru endogenicznego, wyznaczony w warunkach 

adiabatycznych dla rozdrobnionego węgla o temperaturze początkowej t = l 0°C, 
kw - współczynnik weryfikujący minimalny okres inkubacji pożaru endogeniczne-

go, 
kt - współczynnik korekcyjny dla temperatury początkowej utleniania węgla. 

Duży wpływ na długość okresu inkubacji pożaru endogenicznego ma temperatura począ
tkowa utleniania węgla (tj . temperatura pierwotna skał) . Minimalny okres inkubacji pożaru 
endogenicznego w warunkach adiabatycznych został wyznaczony dla temperatury początkowej 
t = l o o c. Przy innej temperaturze początkowej należy korzystać z wyznaczonych wartości 

wskaźnika korekcyjnego kt: 

Tabela 2. Wskaźnik korekcyjny 

Tablc 2. Corrcction factor 

Temperatura początkowa o 5 lO 15 20 25 30 35 40 45 
t [OC] 

Współczynnik korekcyjny 
1,22 1,11 1,00 0,90 

kt 
0,80 0,70 0,60 0,51 0,42 0,33 
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Jak widać z powyższego zestawienia współczynnik korekcyjny temperatury przy wysokiej 
temperaturze skał może skracać okres inkubacji pożaru o przeszło 50%. 

W tabeli l wyznaczono okresy inkubacji pożaru endogenicznego dla czterech temperatur 
początkowych utleniania węgla: 15, 25, 35 i 45°C. Obliczenia te wykonano dla węgli zaliczo
nych do pięciu różnych grup samozapalności: 

- KWK ,,Jas-Mos"- pokł. 505/1 -I grupa samozapalności; 
- KWK "Borynia" - pokł. 407 /l -2 - II grupa samozapalności; 

- KWK "Polska Wirek"- pokł. 502 - III grupa samozapalności; 
- KWK "Mysłowice" -pokł. 501/1- IV grupa samozapalności; 
- KWK "Julian"- pokł. 51 O- V grupa samozapalności. 
Na rysunku l przedstawiono dhtgości okresów inkubacji pożaru endogenicznego podanych 

także w tabeli 3. Z powyższych danych wynika, że przy temperaturze pierwotnej skał około 
45°C wyznaczony okres inkubacji pożaru dla I grupy samozapalności wynosi 62 dni, a więc jest 
krótszy od okresu inkubacyjnego wyznaczonego dla węgla IV grupy samozapalności- wyno-
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Rys. l . Okresy inkubacji pożaru endogenicznego wyznaczone w zależności od wartości wskażnika samozapalności 
Sza i temperatury pierwotnej węgla 

Fig. J. Duration o f endogenous fire incubation determined for coal having different values o f Sza spon-com index 

and initial temperaturc 
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szącego 76 dni przy temperaturze pierwotnej skał l 5°C. Wyjaśnia to występowanie pożarów 
endogenicznych w pokładach o bardzo małej lub małej skłonności węgla do samozapalenia (l i II 
grupa samozapalności), ale przy wysokiej temperaturze pierwotnej skał (tpg > 35°C). 

Tabela 3. Okresy inkubacji pożaru endogenicznego wyznaczone w zależności od wartości wskaźnika 
samozapalności sz• i temperatury pierwotnej węgla 

Table 3. Duration of endogenous fire incubation determined for coal having different values of sz• spon-com indcx 

and initial tcmpcrature 

Wskażnik Energia Temperatura 
Prognozowany 

Nr samo- aktywacji Grupa początkowa 
okres inkubacji 

Lp. pokładu Kopalnia zapalności utleniania samo- utleniania 
pożaru, tink 

Kategoria 

węgla węgla, Sza węgla, A zapalności węgla, t zagrożenia 

W!(gla 
°C/min kJ/mol o c dni 

l 15,0 167 I 
l f--

2 KWK 25,0 130 I 
'f-- 505/1 36 69 I 

3 ,,Jas-Mos" 
35,0 95 I 

l f--

4 45,0 62 I 

l 15,0 142 II 
1----

2 
KWK 25,0 I I I II 

'----- 40711-2 54 67 II 
3 "B oryn i a" 35,0 81 II 

-

4 45,0 53 II 

l 15 ,0 95 III 
-

2 KWK 25,0 74 III 
'----- 502 "Polska- 85 63 III 

3 -Wirek" 35,0 54 III 
11----

4 45,0 35 III 

l 15,0 76 IV 
lf--

2 KWK 25,0 59 IV 
- 50111 105 50 IV 

3 "Mysłowice" 35,0 43 IV 
f--

4 45,0 28 IV 

l 15,0 46 V 
'-----

2 25,0 36 V 
- 510 

KWK 
l lO 33 V 

3 "Julian" 35,0 26 V 
'-----

4 45,0 17 V 
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2.3. Kryteria oceny zagrożenia pożarowego 

Z powyższych rozważań wynika, że racjonalna może być ocena skłonności pokładów węgla 
lub ich części do samozapalenia na podstawie długości okresu inkubacji pożaru endoge
nicznego. Proponuje się wprowadzenie trzech następujących kategorii: 

I - o małym zagrożeniu pożarami endogenicznymi, jeżeli obliczony okres inkubacji 
pożaru jest dłuższy od 80 dni ; 

II - o średnim zagrożeniu pożarami endogenicznymi, jeżeli obliczony okres inkubacji 
pożaru jest dłuższy od 50 dni a krótszy lub równy 80 dni; 

III - o dużym zagrożeniu pożarami endogenicznymi, jeżeli obliczony okres inkubacji 
pożaru jest krótszy lub równy 50 dni . 

W tabeli 4 zamieszczono wyznaczone wartości wskaźników samozapalności, okresy inku
bacji pożarów endogenicznych, a także podział na kategorie zagrożenia pożarowego wybranych 
pokładów według podanego kryterium. Podział pokładów przeprowadzony ze względu na 

Tabela 4. Wartości wskaźników samozapalności, okresy inkubacji pożarów endogenicznych i podział na kategorie 

zagrożenia pożarowego wybranych pokładów 

Table 4. Spon-com index, firc incubation period and firc hazard category for chosen scams 

S z" A 
Temp. Grupa Okres Kategoria 

Kopalnia, pokład pierwotna samo- inkubacji zagrożenia 

°C/min kJ/mol o c zapalności dni KOI 

BIELSZOWICE, pokł. 405/1 68 66 44,0 II 44 katill 

BOGDANKA, pokł. 382 124 54 28,0 V 29 katill 

BORYNIA, pokł. 405/1 62 68 40,0 I 45 kat III 

KNURÓW, pokł. 405/3 87 43 33,0 III 38 katill 

WESOŁA, pokł. 50 I łO I 36 32,0 IV 35 kat III 

BORYNIA, pokł. 40711-2 63 65 39,0 II 58 kat II 

CHW AŁOWICE,pokł. 404/3 80 49 20,4 III 68 kat II 

KRUPIŃSKI pokł. 330/1 68 53 26,0 II 68 kat II 

PNIÓWEK, pokł. 404/2 54 70 36,0 I 62 kat II 

WIECZOREK, po kl. 5 I O III 49 25,5 IV 55 kat II 

ANNA, pokł. 418 44 66 40,0 II 81 kat l 

MARCEL, pokł. 501/3 63 59 19,0 II 98 kat l 

RYDUŁTOWY, pokł. 703/1 42 59 36,0 II 89 kat I 

SZCZYGŁOWICE,pok.357/l 7I 62 20,3 II 89 kat I 

ŚLĄSK, pokł. 51 O 53 78 29,0 I 90 kat I 

ZOFIÓWKA, pokł. 407/2 54 66 34,5 II 82 kat I 
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wartości wskaźników samozapalności często nie pokrywa się z podziałem przeprowadzonym 
w oparciu o długość okresu inkubacji pożaru. Na przykład do najwyższej III kategorii zagrożenia 
zaliczono pokłady, których węgle sklasyfikowano do wszystkich pięciu grup samozapalności . 

W pokładach o małej skłonności do samozapalenia (I i II grupa samozapalności) notowano 
wysokie wartości temperatury pierwotnej. Również do kategorii II, czyli o średnim zagrożeniu 
pożarowym zaliczono pokłady, których węgle zostały zaliczone do różnych grup samoza
palności. Do kategorii I zaliczono pokłady, których węgle na ogół należały do najniższych grup 
samozapalności. 

3. Badanie skłonności węgli do samozapalenia metodą testu adiabatycznego 

W celu określenia dynamiki wydzielania ciepła podczas reakcji niskotemperaturowego 
utlenienia w złożu rozkruszonego węgla przeprowadzono badania na stanowisku pomiarowym, 
którego schemat przedstawia rysunek 2. Zasadniczym elementem stanowiska jest kolumna 
reakcyjna o średnicy d= 70 mm i wysokości h= 120 mm, umieszczona w termostacie, który 
służy zapewnieniu warunków adiabatycznych procesu. 

Całkowita objętość kolumny jest równa: V 0 = 4,6181 · l o-4 m3. Próbkę węgla, pobraną ze 
świeżo odsłoniętej calizny węglowej, o masie około 5 kg umieszcza się w hermetycznym 
pojemniku, obsypuje miałem i dostarcza do laboratorium. Następnie próbka rozbijana jest na 
kawałki o masie do 0,1 kg każdy. 

Z równomiernie rozmieszczonych miejsc pobiera się l O porcji węgla o łącznej masie około 
l kg. Tak otrzymaną masę węgla poddaje się rozdrobnieniu w kruszarce ślimakowo-tarczowej. 
Podczas rozdrabniania węgiel przemywany jest azotem. Węgiel o uziarnieniu mniejszym od 
0,5 mm w ilości około 0,5 kg stanowi próbkę analityczną do dalszych badań. Próbkę umieszcza 
się w szczelnym pojemniku szklanym, przedmuchuje azotem i podgrzewa do żądanej tempe
ratury (temperatury początkowej reakcji), równej 40°C. Równoc:i>leśnie z próbką podgrzewana 
jest komora reakcyjna. Następnie węgiel przesypuje się do k~mory r-eakcyjnej i umieszcza 
w stanowisku pomiarowym. Podczas doświadczenia temperatury łaźni termostatu i węgla 
w kolumnie reakcyjnej w przybliżeniu są sobie równe. Do próbki węgla doprow.adza się 
powietrze o temperaturze łaźni termostatu, przy czym strumień objętości wynosi Ya = 0,3 
dm3/godz. Udział objętościowy tlenu w powietrzu wlotowym do kolumny jest stały w czasie 
i równy 20,93%. W wyniku wydzielania ciepła podczas reakcji tlenu z węglem dalszy wzrost 
temperatury próbki zachodzi samoczynnie. Pomiar prowadzony jest od temperatury po
czątkowej równej około 40°C do około 185°C. Samozagrzewanie próbki węgla podczas testu 
adiabatycznego przebiega w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, panujących w zrobach, 
gdy następuje akumulacja ciepła. Doświadczenia, które objęły węgle o różnych skłonnościach 
do samozapalenia, pozwalają podzielić te ostatnie na dwie zasadnicze grupy: 

a) węgle, które podczas samozagrzewania osiągnęły temperaturę 185°C, 
b) węgle, które tej temperatury nie osiągnęły, gdyż po początkowym okresie wzrostu 

temperatura zatrzymała się na pewnym poziomie, a następnie zaczęła maleć. 
Dla węgli, które w kalorymetrze adiabatycznym ulegały samozagrzewaniu i zostały zali

czone do grupy (a), istotny jest czas osiągnięcia temperatury 185°C. Wymienione wyżej 
własności węgli, tj. wzrost temperatury w kalorymetrze adiabatycznym i czas osiągnięcia 
temperatury 185°C lub zatrzymanie wzrostu, są podstawą klasyfikacji węgli. 
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Rys. 2. Schemat kalorymetru adiabatycznego dla testowania skłonności węgla do samozapalenia, skonstruowanego 

w GIG 
l -komora reakcyjna, 2- termos, 3- łaźnia olejowa, 4- izolacja, 5- izolacja, 6- przewód doprowadzający 
powietrze, 7, 8, 9 - grzałki, lO, 11, 12, 13- czujniki temperatury, 14- odprowadzenie gazów, 15- mieszacze 

Fig. 2. Schematic of a calorimetcr for testing co al susceptibility to spontaneous combustion, constructed in thc 

Central Mining Jnstitute 

W procesie samozagrzewania węgla w zakresie od temperatury początkowej do temperatury 
185°C obserwuje się trzy zasadnicze fazy: 

faza l szybki wzrost temperatury, 

faza 2 
spowolnienie tempa wzrostu temperatury, a czasem nawet chwilowy jej spadek spowodowany 

parowaniem wi lgoci 

faza 3 ponowny szybki wzrost temperatury. 

W oparciu o wynik testów w kalorymetrze adiabatycznym i długość okresu t, w którym 
węgiel osiąga temperaturę 185°C, zaklasyfikowano badane pokłady do pięciu kategorii: 
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Kategorie zagrożenia pożarowego KTa 

Grupa skłonności węgla do samozapalenia Wynik testu w kalorymetrze adiabatycznym 

I - bardzo mała skłonność Nie została osiągnięta temperatura 185oC 

II - mała skłonność t : 500 h 

III - średnia skłonność 300 <t ;<; 500 h 

IV - duża skłonność 150 < t ~ 300 h 

V -bardzo duża skłonność t < 150 h 

W referacie porównano wyniki testów adiabatycznych przeprowadzonych na próbkach 
węgla kamiennego pobranych z dwóch pokładów: 405/1 kopalni Borynia i 209 kopalni Ja
worzno. Parametry badanych węgli zamieszczono w tabeli 5. Wyniki testów adiabatycznych 
pokazano na rysunkach 3 i 4. 

Cechy odróżniające badane węgle: 
- węgiel z pokładu 405/1 kopalni "Borynia" sklasyfikowany został jako mało skłonny do 

samozapalenia (II grupa samozapalności), zawiera on 81 ,20% węgla pierwiastkowego, 
jego wilgotność przemijająca wynosi tylko 1,1 %; 

- węgiel z pokładu 209 kopalni "Jaworzno" sklasyfikowany zostałjako bardzo skłonny do 
samozapalenia (V grupa samozapalności), zawiera tylko 64,96% węgla pierwiastko
wego, natomiast wilgotność przemijająca wynosi aż 12,70%. 

Cechy wspólne badanych węgli: 
Węgiel z obydwóch badanych pokładów cechuje duża powierzchnia wewnętrzna mikro

porów. Wielkość powierzchni mikroporów zmierzone metodą Dubynina-Raduszkiewicza z za
stosowaniem jako gazu dwutlenku węgla, wyniosły odpowiednio: 

- dla węgla z pokładu 405/1 - 168,24 m2/g, 
- dla węgla z pokładu 209- 185,60 m2/g. 
Również kruszaluość obydwóch węgli jest podobna. Wyniki analizy sitowej miałów wę

glowych uzyskanych po zmieleniu w tych samych warunkach próbek węgla z pokładów 405/1 
i 209 są porównywalne (tab. 4). 

Jak widać z rysunków 3 i 4 oraz z tabel 5, pomimo występujących znacznych różnic 
w ocenach skłonności do samozapalenia przeprowadzonych w oparciu o wskaźnik samozapal
ności Sza, wyniki testów adiabatycznych węgli z pokładów 405/1 i 209 są do siebie zbliżone. 

Na wykresach przedstawiających zmiany temperatury podczas testów dla próbek węgla 
z pokładu 209 widać wyraźnie, że po osiągnięciu temperatury 85-90°C następowało spo
wolnienie tempajej wzrostu spowodowane parowaniem wilgoci. Miało to wpływ na wydłużenie 
czasu trwania testu adiabatycznego. W przypadku zawierającego niewiele wilgoci węgla z po
kładu 405/1 kopalni Borynia wpływ ciepła parowania na przebieg procesu był niewielki (rys . 3). 

W obydwóch rozpatrywanych przypadkach zanotowano duży wpływ temperatury począ

tkowej na przebieg samozagrzawania. Dla węgla z pokładu 405/1 kopalni Borynia ze zmianą 
temperatury początkowej z 25 do 45°C wiąże się skrócenie czasu trwania testu z 260 do około 
160 godzin (spaaek o 38%). Natomiast dla węgla z pokładu 209 kopalni Jaworzno czas trwania 
testu skrócił się z 245 do 151 godzin (również spadek o 38%). Spadek ten jest jednak nieco 
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Tabela 5. Wyniki badań węgli z pokładów 405/1 kopalni "Borynia" i 209 kopalni "Jaworzno" przeprowadzonych zgodnie z normą PN-93/G-04501 i metodą testu 
adiabatycznego 

Table 5. The resu1ts ofspon-com assessment for coal sampies from 405/1 (Borynia mine) and 209 (Jaworzno mine) performed using standard procedure (PN-92/G-04501) 
and the adiabatic test method 

Wskaźnik samozapa lności Sz;11 Prognozo-
Powierz-

energia aktywacji A, grupa 
wany okres 

chnia 
Czas 

samozapalnośc i węgl a, okres Wilgoć Zawartość wewnętrzna Średnica ziaren 
Temperatura inkubacji tiWania 

inkubacji pożaru w warunkach 
początkowa pożaru w Kategoria przemi- pierwiastka mi kropo-

testu Kategoria 
Pokład, adiabatycznych (dla t = l O'C) 

węgla t warunkach zagrożenia 
j aj ąca węgla rów metodą 

adiaba- zagrożenia 
kopalnia 

kopal- K01 
W ex q Dubynina-

tycznego KrA 
-Raduszkie-

S z, A 'z nianych 
wiczaCO, 

' 0,3 0,3-0,2 0,2-0,1 o, 1- 0,06 0,06 
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Rys. 3. Wpływ temperatury początkowej na przebieg procesu samozagrzewania w«gla z pokładu 40511 Kopalni 

Borynia 

Fig. 3. Influence ofvalue ofinitial tcmperature on spontaneous hcating processfor coal from 40511 scam, Borynia 
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Fig. 4. Influence ofvaluc ofinitial tempcrature on spontancous heating proccss for coal from 209 scam, Jaworzno 
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mniejszy od skrócenia okresu inkubacji (tab. 4). Dla węgla z pokładu 405/1 okres inkubacji 
pożaru endogenicznego zmniejszył się z 94 dni dla temperatury początkowej 25°C do 45 dni dla 
temperatury początkowej 45°C (spadek o 52%). Dla węgla z pokładu 209 okres inkubacji skrócił 
się natomiast z 33 dni dla temperatury początkowej 25°C do 15 dni dla temperatury początkowej 
45°C (spadek o 55%). 

Podkreślić należy, że metoda Olpińskiego uwzględnia przede wszystkim skłonność węgla do 
reakcji chemicznej z tlenem w temperaturach 190 i 23 7°C. N atomiast nie są brane pod uwagę: 

- kruszałoość węgla; pastylki węglowe wykonywane są pyłu węglowego, 
- porowatość węgla; przy średnicy ziaren 0,075 do 0,063 mm nie obserwuje się wpływu 

porowatości, 

- temperatura początkowa (pierwotna); badania przeprowadza się w stałych, jedna
kowych dla wszystkich próbek temperaturach. 

Stanowi to przyczynę rozbieżności wyników uzyskanych metodą Olpińskiego z oceną 
przeprowadzoną w oparciu o test adiabatyczny, który uwzględnia wpływ w/w czynników na 
proces utleniania. 

Tak też należy interpretować rozbieżne oceny skłonności do samozapalenia węgli z pokładu 
40911 kopalni Borynia i pokładu 209 kopalni Jaworzno uzyskane na podstawie testu adia
batycznego oraz w oparciu o wskaźniki samozapalności Sza. Obserwacje ruchowe potwierdzają, 
że obydwa pokłady stwarzają duże potencjalne zagrożenie pożarowe. 

W tabeli 6 zamieszczono wartości okresów inkubacji pożaru, wyniki testu adiabatycznego 
oraz kategorie zagrożenia pożarowego wyznaczone dla węgli z pokładów, w których wystąpiły 
pożary endogeniczne w latach 1997-2001. Spośród rozpatrywanych 13 pokładów sześć za
kwalifikowano do II grupy samozapalności jako mało skłonne do samozapalenia, jeden do III 
grupy odpowiadającej przeciętnej skłonności do samozapalenia, cztery do IV grupy, czyli do 
węgli o dużej skłonności do samozapalenia i dwa do V grupy, do której zalicza się węgle 
o bardzo dużej skłonności do samozapalenia . .Zatem najliczniejszą grupę (46%) stanowią 
pokłady, których węgle uznano za mało skłonne do samozapalenia. W tablicy tej zamieszczono 
również wartości wyznaczonych okresów inkubacji pożaru endogenicznego i opartych na tym 
okresie kategorii zagrożenia pożarowego Kor. Spośród 13 rozpatrywanych pokładów 9 za
liczonych zostało do III, najwyższej kategorii jako pokłady o dużym zagrożeniu pożarami 
endogenicznymi, a cztery do II kategorii, jako pokłady o średnim zagrożeniu pożarami endo
gemcznymi. 

W tabeli 6 zamieszczono również wyniki testu adiabatycznego wykonanego dla każdego 
pokładu i wartości kategorii zagrożenia pożarowego KTA, opartej na tym teście. 

Na podstawie tych badań cztery pokłady zaliczono do V, najwyższej kategorii zagrożenia 
pożarami, jako pokłady o bardzo dużym zagrożeniu, siedem do IV kategorii, jako pokłady 
o dużym zagrożeniu, a tylko dwa do III kategorii o średnim zagrożeniu. 

4. Wnioski 

l . Dotychczas stosowana w przemyśle węglowym klasyfikacja skłonności węgla do samo
zapalenia oparta na wskaźniku samozapalności Sza i energii aktywacji utleniania węgla A 
według normy PN-93/G-04558 nie zawsze odpowiada stanowi rzeczywistego zagrożenia poża
rowego w kopalniach. 
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Tablica 6. Okres inkubacji pożaru wyznaczony dla węgli z pokładów, w których wystąpiły pożary endogeniczne w latach 1997Z- 200 l 

Tablc 6. Duration ofendogenous fire incubation detcrmined for coal from seams wherc endogenous fires occurrcd in the period 1997-2001 
- ----- --- - - ----- -

Temp. Wskaźnik Energia Okres Czas 

Data 
Gh{bO- pierwotna samozapal- aktY'\ acji Grupa inkubacji 

Kategoria trwania 
Kopalnia Pokład kość zagrożenia , 

pożaru skał , ności Sza, A, pożaru, 
testu 

[m] 
samozap. 

Kor adiabaty-
t5 [°C] [°C/min.] [kJ/mol] tink [dni] 

cznego [h] 

Andaluzja 3.07.1997 SIOIII 415 25 117 31 V 34 III 116 

Śląsk 4. 11.1997 502/J l 050 41 75 62 II 43 III 296 

Wujek 27.0 1. 1998 510 680 32 94 37 IV 40 III 250 

Knurów 4.02.1998 405/1 650 33 68 47 II 48 III 297 

Anna 10.04.1998 703/ 1-2 800 34 74 57 II 52 II 285 

Wujek 5.05. 1998 501 613 30 76 52 II 53 II 272 

Julian 21.08.1998 504/2 438 24 11 5 35 IV 37 III 104 

Porąbka-Klimontów 11.06. 1999 510 500 26,8 108 34 V 34 III 13 1 

Rydułtowy 25.06. 1999 71311-2 800 34 54 63 II 79 II 354 

Polska-Wirek 13.10.1999 510 636 30 95 35 !Y 40 III 246 

412/2 w otamowanych 
wyrobiskach szybów 
głównych KWK 

Bielszawice 3.01.2000 Bielszawice na 516 25 76 54 II 63 II 395 
poziomic 516- 520 m 

w wyrobiskach w pokł. -
412/1 i41111 

Piekary 21.08.2000 510 II w-a 450 24 10 1 35 IV 44 III 119 

Knurów 17.04.2001 405/3 700 33 87 43 III 38 III 264 
- ·- - - L_ - - ·- ·· - - ---

- - --
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2. Metoda ta nie uwzględnia istotnych dla przebiegu procesu utleniania węgla parametrów 
takich, jak: temperatura początkowa (pierwotna), porowatość i kruszalność węgla. 

3. W referacie przedstawiono propozycje klasyfikacji zagrożenia pożarowego w kopalniach 
uwzględniających w/w parametry. W klasyfikacji opartej na okresie inkubacji pożaru wyróż
niono trzy kategorie zagrożenia pożarowego (Km), a w uwzględniającej wyniki testu adia
batycznego- pięć kategorii zagrożenia pożarowego (KAT) · 

4. Wartości okresu inkubacji pożaru i wyniki testu adiabatycznego oraz odpowiadające im 
kategorie zagrożenia pożarowego (Km i KAT) określone dla węgli z pokładów, w których 
wystąpiły pożary endogeniczne w latach 1997-200 l (tab. 6), odzwierciedlają rzeczywisty stan 
zagrożenia pożarowego. 

Problem of coal susceptibility for spontaneous combustion under 
laboratory and mine researches 

Abstract 

In this paper the results of assessment of coal susceptibility for spontaneous combustion 
performed in accordance with the Polish standards and with the use of devices for so called 
adiabatic test are presented. The differences between results obtained from these two approaches 
applied to the same coal sampies are discussed. The major role played by initial temperature of 
coal on the duration o f endogenous fire incubation period is underlined. 
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Charakterystyka zmian zachodzących w warstwach wstrząsogennych 
powodowanych eksploatacją ścianową 

Słowa kluczowe 

Górotwór- eksploatacja - rozwarstwianie- opis zjawiska 

Streszczenie 

W górotworze naruszanym eksploatacją systemem ścianowym w stropie eksploatowanego 
pokładu w jego niepodebranej części, wytwarzane są nieciągłości o kierunku zbliżonym do 
uwarstwienia. Zasięg tych nieciągłości zależny jest między innymi od postępu ściany, a miejsca 
ich inicjacji wyodrębniają w górotworze zmienny z postępem obszar w którym ulega on 
podziałowi wzdłuż uwarstwienia. W obszarze tym podział górotworu można opisać przy po
mocy tzw. fazowego mechanizmu wyprzedzającego podziału górotworu. Pozwala on wyjaśnić 
genezę zjawisk sejsmicznych indukowanych eksploatacją ścianową w znacznej odległości przed 
frontem ściany. 

l. Wstęp 

Przedmiotem badań zmierzających do określenia zjawisk zachodzących w warstwach 
wstrząsogennych powodowanych eksploatacją ścianową, jest ośrodek skalny tworzący strop 
eksploatowanego pokładu. Jest on tą częścią górotworu, która zalega powyżej poziomu prowa
dzenia działalności górniczej i w niej mają swoje miejsce procesy deformacyjno-zniszczeniowe 
będące bezpośrednim efektem tej działalności. Strop kopalniany jest zarówno w skali mikro jak 
i makro ośrodkiem wysoce niejednorodnym. Cechy tej niejednorodności były kształtowane 
przez czynniki związane z tworzeniem się złoża i aktualnie oddziaływującą na niego eksplo
atacją górniczą. Procesy zniszczeniowe, zachodzące w skałach stropowych podbieranych wy
robiskami eksploatacyjnymi, wiążą się z powstawaniem nowych powierzchni nieciągłości 
o różnym stopniu zagęszczenia i o różnej orientacji przestrzennej. W przypadku, kiedy eks
ploatacja prowadzona jest w strefach zaburzeń tektonicznych, czy koncentracji naprężeń wy
nikających z zaszłości eksploatacyjnych, stany naprężeniowo-deformacyjne stają się jeszcze 
bardziej złożone, co prowadzi do powstawania większej niejednorodności skał stropowych. 
Przejawem tego mogą być kolejne nowo powstające nieciągłości o odmiennym położeniu 
w stosunku do już istniejących w górotworze. Poznanie prawidłowości w rozkładzie nie-
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jednorodności skał stropowych stanowi podstawę dla opracowania realnego modelu górotworu 
kopalnianego, stanowiącego bazę dla innych, bardziej szczegółowych analiz geomechanicz
nych. Ogólnie należy stwierdzić, że brakjest prac, które w sposób wyczerpujący tłumaczyłyby 
procesy deformacyjno-zniszczeniowe zachodzące w górotworze niepodebranym i nie ogra
niczałyby się tylko do bezpośredniego otoczenia wyrobisk bądź wyrobiska inicjującego te 
procesy. Istniejące teorie i hipotezy odnoszą się bowiem przede wszystkim do obszaru góro
tworu otaczającego wyrobiska chodnikowe bądź ścianowe, jednak w ramach niektórych teorii 
można wyróżnić elementy zbieżne z tzw. modelem górotworu naruszonego, przy pomocy 
którego można z wyjaśnić związki, jakie łączą geologię górotworu i zjawiska dynamiczne 
powodowane prowadzoną eksploatacją. 

W historii górnictwa obserwacje masywu skalnego wokół wyrobisk chodnikowych były 
przedmiotem szeregu prac, z których jako klasyczne wyróżnić należy prace M.M. Proto
diakonowa (1912) , F. Sprutha (195 1). W nich opisano tzw. sklepienie ciśnień, tj . skończony 
obszar górotworu nad wyrobiskiem zachowujący ciągłość liniową, posiadający kształt skle
pienia, w którym dokonują się procesy odkształceniowo-zniszczeniowe . Kolejno Lab as s (1952) 
wprowadził pojęcie strefwokół wyrobisk o różnym stopniu naruszenia, które przemieszczają się 
równolegle wraz z postępem przodków i ograniczone są płaszczyznami w kształcie obwiedni 
koła. W roku I 957 K. W. Ruppenejt opracował "hipotezę przeginania warstw", w której góro
twór posiada budowę warstwową, jest anizotropowy i w nim wyróżnia fragmenty, w których 
występują deformacje sprężyste i niesprężyste związane z odległością rozpatrywanego frag
mentu od przodka ścianowego. Przedstawienie fragmentu górotworu naruszonego jako zespołu 
bloków w strefie powyżej zawaht bezpośredniego, umożliwiło interpretację zjawisk deforma
cyjno-zniszczeniowych zachodzących poza obszarem bezpośrednio kontaktującym z wyro
biskami eksploatacyjnymi (Cymbariewicz I 948; Kuźnie co w I 974; Kidybiński I 977). Bloki te 
powstawały w wyniku utraty podparcia przez określony pakiet skał, a sam proces ich tworzenia 
posiada określoną regularność i poprzedzony jest powstaniem szczelin podłużnych wzdłuż 
uławicenia. Zagadnieniu roli mocnych warstw sprężystych w stropie zasadniczym w prze
mianach energetycznych poświęcone były prace A. Bilińskiego (1985) . W pracy podkreślono 
rolę wyróżnionych warstw sprężystych naruszanych eksploatacją ścianową w procesie aku
mulacji energii odpowiedzialnej za tzw. tapnięcia stropowe. Poza przedstawionymi hipotezami 
bazującymi na obserwacjach dołowych zachowania się górotworu naruszanego, istnieje szereg 
innych, których podstawą były pewne modyfikacje rozwiązań zaczerpniętych z teorii sprę
żystości. Prekursorem tych prac był W. Budryk (1933), który zastosował teorię ugięcia belki na 
podłożu sprężystym do zagadnień ciśnienia przy wybieraniu pokładów . Na bazie powyższego 
rozwiązania powstały dalsze jego rozwinięcia, z których podstawowe zawarte są w pracach 
A. Sałustowicza (1953) dla eksploatacji z podsadzką hydrauliczną czy T. Ozoga (1965) 
z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych na kształt deformowanej belki stropowej . Przyjęcie 
teorii sprężystości dopuszcza występowanie jedynie przemieszczeń dwukierunkowych, nieza
leżnie od stopnia skrępowania rozpatrywanego punktu. Jest to wadą szczególnie w zastosowaniu 
tych rozwiązań dla obszarów znacznie oddalonych od frontu ściany. 

Realizowane od końca lat 80 prace pomiarowe w górotworze w sąsiedztwie prowadzonej 
eksploatacji wskazało na wyprzedzający podział stropu jako jeden z elementów odpowie
dzialnych za silne zjawiska dynamiczne (Drzewiecki 1991). Prace nad tym zjawiskiem kon
tynuowane były w wielu kopalniach węglowych, a ich wynikiem było opracowanie tzw. 
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fazowego modelu niszczenia górotworu w wyniku naruszania go eksploatacją ścianową. Model 
ten uwzględnia w procesie niszczenia górotworu między innymi postęp ściany jako czynnika 
zmian zachodzących w warstwach wstrząsogennych odpowiedzialnych za tąpania stropowe 
(Drzewiecki 1995). Kolejno zrealizowane prace pomiarowe i badawcze uściśliły szereg po
jęć związanych z tym modelem i doprowadziły do opracowania zależności definiujących 
obszar, w którym inicjowane są procesy dynamicznego podziału górotworu na wybiegu ściany 
(Drzewiecki 2001) . 

2. Ruch warstw stropowych wyodrębnionych w procesie podziału górotworu 
wyprzedzającego front ściany 

W górotworze, w którym prowadzona jest eksploatacja górnicza, następuje naruszenie 
jego równowagi spowodowanej powstaniem pustki po wybraniu określonej objętości kopaliny 
użytecznej . W bezpośrednim jej sąsiedztwie, pod wpływem działania sił grawitacyjnych i bez
władnościowych, następuje ruch skał, który obejmuje szereg warstw budujących górotwór, 
a jego zasięg jest funkcją wielkości utworzonej pustki . Proces naruszania stropu na wybiegu 
ścian jest determinowany w głównej mierze technologią eksploatacji i jej intensywnością. 

Dla obszaru ośrodka skalnego w otoczeniu pustki (zrobów), można wyodrębnić dwa rejony 
charakteryzujące się różną geometrią przemieszczenia skał. Pierwszy, w którym poszczególnym 
punktom górotworu można przypisać ruch w przestrzeni w kierunku pustek poeksploatacyjnych, 
gdzie dominują odkształcenia wynikające z uginania się warstw skalnych. Drugi, w którym 
w miarę oddalania się od zrobów w kierunku wybiegu ściany, górotwór ulega odkształceniu 
o dominującym kierunku zbliżonym do uwarstwienia. W tym obszarze stwierdzono powsta
wanie szczelin równoległych do uwarstwienia górotworu. Na wybiegu ściany proces podziału 
górotworu przebiega skokowo, co dotyczy zarówno powstaniu nowej płaszczyzny podziału 
górotworu jak i propagacji już istniejącej. W danym momencie w górotworze obserwowany jest 
chwilowy układ przemieszczenia poszczególnych warstw, co zostało przedstawione poglądowo 
na rysunku l. 

Rys. l. Schemat górotwom w otoczeniu otworu badawczego z zaznaczeniem szczelin jego podziału 

i przemieszczenia Ew warstw (Drzcwiccki 200 l) 

Fig. l . Schcmatic diagram o f thc h os t rock around thc test borchoic with i ts markcd partition fracturcs and strata 

movcmcnt Ew. (Drzcwiccki 200 l) 
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Wielkość przemieszczenia warstw w kierunku wybiegu ściany jest ściśle określona i wynika 
z głębokości propagacji szczelin podziału górotworu. Jednocześnie można założyć, że w długim 
przedziale czasu wybierania pokładu głębokość propagacji istniejących nieciągłości o kierunku 
uwarstwienia jest równa postępowi ściany w tym okresie. Mechanizm tworzenia się wymie
nionych nieciągłości w obszarze stropu zasadniczego przed frontem ścianowym został opisany 
w pracy (Drzewiecki 1995), w której podano miedzy innymi zależności położenia miejsc 
inicjacji rozwarstwień w funkcji postępu frontu ścianowego . 

Wyodrębniona w procesie wyprzedzającego podziału górotworu warstwa stropowa ulega 
przemieszczeniu. Taki proces powoduje, że warstwy ulegają skokowemu przemieszczeniu 
względem siebie, co wynika z ich różnego odkształcenia . Zmiany te determinowane są: odle
głością danej warstwy od czynnego frontu ściany, zasięgiem nieciągłości w kierunku wybiegu 
ściany (wyprzedzającym rozwarstwieniem górotworu) oraz wielkością naprężeń, jakie w danym 
momencie panować będą w danym fragmencie wyodrębnionej warstwy. Należy nadmienić, że 
proces wyprzedzającego podziału górotworu ma charakter dynamiczny, w związku z czym 
naprężenia jakie występują w warstwie, będą zmienne i zależne od położenia rozpatrywanego jej 
fragmentu w stosunku do frontu ściany oraz odmomentuj aki upłynął od jej ostatniego podziału. 
Proces dynamicznego podziału górotworu generuje naprężenia, których wielkość jest zależna od 
tego, w jakiej fazie gromadzenia energii jest dana warstwa. Siły spójności pierwotnej i siły 
tarcia, po zerwaniu sił spójności, powodują skrępowane odkształcenie warstw - brak jest 
ciągłego odkształcania się warstw powodującego relaksację naprężeń. W miarę narastania 
deformacji górotworu wzrastają naprężenia w wyodrębnionej do pewnej głębokości warstwie, 
zmierzające do jej ukierunkowanego odkształcenia - następuje wzrost wartości naprężeń 
i gęstości energii. Proces ten postępuje do momentu propagacji szczeliny bądź wytworzenia 
nowej w ramach wyodrębnionej warstwy, co zawsze następuje w sposób dynamiczny. 

Wielkość "wysunięcia" warstwy Ew na danym horyzoncie zalegania warstwy można określić 
w oparciu o wyniki pomiarów in situ realizowanych w otworach badawczych wykonanych 
przed frontem. Dzieląc górotwór nad pokładem na warstwy płaszczyznami będącymi zarazem 
płaszczyznami stropu i spągu wydzielonych warstw, można obliczyć wypadkowe przesunięcie 
danej warstwy. W przyjętym do obliczeń układzie, oś OZ jest osią otworu badawczego, osie OY 
i OX leżą w płaszczyźnie równoległej do pokładu, pierwsza z nich jest prostopadła a druga 
równoległa do linii frontu ściany . Jako dodatni przyjęto zwrot osi OX w stronę zrobów, 
natomiast osi OY w stronę pola ściany. Dla interpretacji wyników przyjęto, że ruch warstwy 
jest dodatni, kiedy jest zbieżny z ruchem określonym pomiarem poprzednim, natomiast jako 
ujemny, kiedy jest przeciwny. Wypadkowy wektor przemieszczenia punktu leżącego na danej 
głębokości otworu (na danym horyzoncie pomiarowym) wynika ze złożenia wektorów prze
mieszczenia, których długości przedstawiono w tabeli l. 

Obliczając wypadkowe wektory przesunięcia punktów można zarazem określić kierunek 
ruchu warstwy (kąt zawarty pomiędzy wektorem wypadkowym przesunięcia warstwy a osią 
OX). Na rysunkach 2 i 3 przedstawiono w postaci wektorowej ruchy dwóch wybranych warstw, 
(tab. l ) wyodrębnionych w procesie wyprzedzającego podziału górotworu. 

Porównując rysunki 2 i 3 wyraźnie widać, że najmniejsze ruchy wykazuje warstwa zale
gająca do 8,0 m nad stropem bezpośrednim eksploatowanego pokładu. Ruchy tego fragmentu 
górotworu są minimalne, a jej kierunek jest zbieżny z kierunkiem prowadzonej eksploatacji . 
Dla warstwy oddalonej o 32,5 m nad eksploatowanym pokładem wielkość jej przemieszczenia 
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Tabela l . Zestawienie wielkości przesunięcia wyodrębnionych warstw (pomiary w KWK "Śląsk") 

Table l. Summary o f movements o f thc separated strata (measurcments taken at the Śląsk coal mine) 

Odległość Pomiary w płaszczyźnie równoległej do frontu Pomiary w płaszczyźnie prostopadłej do frontu 

od stropu 
[mm] 

pokładu 

[m] pomiar l pomiar 2 pomiar 3 pomiar4 pomiar 5 pomiar l pomiar 2 pomiar 3 pomiar 4 pomiar 5 

4,0 o o o o o o 1,5 +0,5 - l +0,5 

8,0 o o o +2,5 -l o +0,5 +0,5 -0,5 -0,5 

14,2 o - 3,5 + 1,5 +2,5 o o +0,5 +0,5 o +0,5 

18,0 o -4 +3 +2,5 o o - 0,5 -1,5 +2 - 0,5 

24,5 o - 4 -1,5 +6,5 -0,5 o - 0,5 -1,5 o + 1,5 

27,0 o - 6 +2 +5 - l o o o +5,5 -6,5 

30,5 o -4 - 2 +8 - 2 o -0,5 -l o - 0,5 

32,5 o -7,5 - 1,5 +9,5 o o -4 3,5 +2 - 2 

jest wyraźnie większa - dochodzi do l O mm. Ponadto należy zauważyć, że kierunki prze
mieszczeń tej warstwy dla kolejnych postępów, a zatem dla kolejnych pomiarów, są różne . 

Świadczy to o samodzielnym zachowaniu się danej warstwy- jej odrębności w górotworze 
naruszanym eksploatacją ścianową. 
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Rys . 2. Ruch warstwy zalegającej na horyzoncie odległym o 8,0 m od stropu pokładu 

Fig. 2. Movement o f a straturn located 8.0 m above the seam roof 
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Rys. 3. Ruch warstwy zalegającej na horyzoncie odległym o 32,5 m od stropu pokładu 

Fig. 3. Movement o f a straturn locatcd 32.5 m above the scam roof 

3. Fazowy mechanizm wyprzedzającego podziału górotworu 

Ze względu na warstwową budowę górotworu oraz jego własności fizykomechaniczne, 
poszczególne warstwy będą ulegać określonym deformacjom ciągłym i nieciągłym w zależności 
od ich odległości od czynnych wyrobisk górniczych, zaszłości eksploatacyjnych oraz natu
ralnych zaburzeń geologicznych. Proces ten prowadzi do wytwarzania w górotworze obszarów 
o niestabilnym poziomie naprężeń, wynikającym z deformacji poszczególnych warstw. Zatem 
każda eksploatacja powoduje generowanie w górotworze miejsc, w których mogą występować 
zjawiska dynamiczne. Skutkiem ich jest powrót określonej objętości górotworu do chwilowej 
równowagi odkształceniowo-naprężeniowej. Pod tym pojęciem należy rozumieć sytuację, 

w której poszczególne fragmenty górotworu, pomimo własnych deformacji, zachowują sta
teczność. Prowadzone w kopalniach węgla kamiennego pomiary metodami elektraoporową oraz 
geodezyjną, pozwoliły wyodrębnić w górotworze obszary, w których tracił on ciągłość liniową 
(Biliński i in. 1982; Biliński 1985). Jednocześnie prowadzone badania sejsmologiczne wyka
zały, że w procesie destrukcji ośrodka biorą udział także warstwy znajdujące się przed czynnym 
frontem eksploatacji, często w znacznej od niego odległości . 

Uzyskany materiał pomiarowy był postawą opracowania modelu tzw. fazowego mecha
nizmu wyprzedzającego podziału górotworu na wybiegu ścian (Drzewiecki 1995). Według 
tego modelu destrukcji skał w górotworze, w wyniku prowadzonych robót eksploatacyjnych 
tworzone są nieciągłości, przy czym jako pierwotne powstają nieciągłości równoległe do 
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uwarstwienia. Deformacje objętościowe i postaciowe, szczególnie w strefie przegięć zespołu 
pierwotnie spójnych warstw, powodują powstawanie w ich przekroju naprężeń rozciąga
jących o kierunku zbliżonym do kierunku uwarstwienia. Zasięg streftych naprężeń w kierunku 
wybiegu ściany jest tym większy im większy jest postęp ściany . Ze względu na trans
wersalnie-izotropową budowę górotworu, zespół warstw sąsiednich przy tym samym od
kształceniu w dowolnym przekroju prostopadłym do uwarstwienia posiada naprężenia o róż
nej wartości. Odpowiednio duża ich różnica powoduje zniszczenie stref kontaktowych 
w określonej objętości każdej z nich, co może mieć miejsce nawet w dużej odległości od frontu 
ściany. Obserwacje dołowe wykazały, że nieciągłości równoległe do uwarstwienia zachodzą 
w strefach osłabienia warstwy bądź na kontakcie warstw o wyraźnie zmiennych paramet
rach mechanicznych. Mając na uwadze mechaniczne własności ośrodka, oraz sposób w jaki 
będzie on ulegał niszczeniu, można stwierdzić , że proces ten będzie miał charakter skokowy, 
dynamiczny. 

Na podstawie pomiarów in situ, zrealizowanych dla różnych postępów frontu ścianowego , 

można stwierdzić, że proces wyprzedzającego rozwarstwienia górotworu występuje w ściśle 
określonych miejscach przed frontem ściany. Zainicjowanie tego procesu to pierwsza faza 
podziału górotworu naruszanego eksploatacją górniczą. W fazie drugiej , w wyniku narastania 
naprężeń rozciągających, co spowodowane jest zwiększeniem intensywności deformacji warstw 
zbliżającym się frontem eksploatacji, następuje kolejny podział warstw wydzielonych w fazie 
pierwszej. Tworzony jest układ zespołu warstw wzajemnie oddziaływujących na siebie, który 
posiada ściśle określoną łączną odkształcalność bez tworzenia dodatkowych nieciągłości . Taka 
sytuacja utrzymuje się dla skończonego procesu podziału górotworu wynikającego z para
metrów geometrycznych prowadzonej eksploatacji. 

Podział wyodrębnionych warstw w kierunku poprzecznym do uwarstwienia (pęknięć), może 
wystąpić w przypadku ich deformacji, w wyniku których nastąpi przekroczenie wytrzymałości 
na rozciąganie danej warstwy. Poprzeczne pęknięcia warstw należą do trzeciej fazy niszczenia 
ośrodka skalnego. Należy dodać , że dla danej sytuacji górniczej proces niszczenia górotworu 
może zostać zatrzymany na określonym poziomie jego destrukcji. Innymi słowy eksploatacja 
ścianowa nie musi powodować zniszczenia górotworu obejmującego wszystkie wymienione 
fazy. 

Przeprowadzone pomiary dołowe zmierzające do określenia miejsc inicjacji nieciągłości 
równoległych do uwarstwienia wykazały, że zasięg rozwarstwienia w kierunku wybiegu ściany 
jak i w kierunku powierzchni jest zmienny i zależy w głównej mierze od postępu frontu ściany. 
Ten aspekt prac badawczych pozwolił na wprowadzenie pojęcia aktywnej objętości górotworu, 
tj . jego części, w któr.ej zachodząprocesy opisane w pierwszej fazie procesu podziału górotworu 
naruszanego eksploatacją górniczą. 

4. Objętość aktywna górotworu 

W górotworze, wraz ze zmianą postępu frontu eksploatacji, obszar w którym inicjowany 
jest jego podział w kierunku uwarstwienia, ulega zmianie. Dla tego obszaru trudno jest jedno
znacznie określić zasięg rozproszenia wpływów głównych. Biorąc pod uwagę występujące 
często zaburzenia w rytmiczności eksploatacji pokładu, obszar, w którym inicjowany jest jego 
podział, uznać należy za chwilowy - zmienny w czasie. 
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Na podstawie pomiarów in situ zrealizowanych przy różnych postępach frontu ścianowego 
opracowano funkcyjne zależności określające odległości miejsca inicjacji nieciągłości równo
ległej do uwarstwienia w kierunku wybiegu ściany "r", oraz w kierunku powierzchni "z": 

r=u·z+c(u)·z2 (4.1) 

gdzie: 
r - odległość pozioma od frontu ściany miejsca inicjacji rozwarstwienia [m], 
z - odległość wytworzonej nieciągłości od stropu pokładu [m], 
u - średni dobowy postęp frontu ścianowego [m/dobę], 
c( u) - parametr zależny od postępu frontu ściany wyrażony zależnością: 

c = -27 . 10-5 - 34 . l o--4 . u - 17 . 10-4 . u2 (4.2) 

Wykres funkcji r = f(z,u) dla średnich dobowych postępów frontu z przedziału od 0,5rnldobę 
do 6,0rnldobę przedstawiono na rysunku 4. 

Prezentowane na rysunku 4 krzywe wyróżniają w przekroju górotworu obszary, w których 
dla zadanych postępów ściany ulega on podziałowi wzdłuż uwarstwienia. Jak można zauważyć, 
obszar górotworu, który aktywnie bierze udział w procesie jego destrukcji, zależny jest od 
postępu ściany. Dla postępów przedstawionych na rysunku 4 granice inicjacji wyprzedzającego 
podziału górotworu wyznaczają obszary, które zawierają się w pewnej skończonej objętości 
górotworu, nazwanej objętością aktywną. Znaczy to także, że dla zadanych warunków pro
wadzenia eksploatacji pokładu systemem ścianowym można wyznaczyć granicę wewnątrz 
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Rys. 4. Krzywe przedstawiające miejsca inicjacji rozwarstwienia górotworu dla zadanych pr~tdkości postępu ściany 

(Drzcwiccki 1997) 

Fig. 4. Plot of thc parabolas outlining the rock mass rcgions in with thc 1ayer scparation for various face advancc 

ratcs takes place (Drzcwiecki 1997) 
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górotworu oddzielającą obszar, w którym parametr rozproszenia wpływów głównych t g~ będzie 
się różnił od wyznaczonego równaniami podanymi w pracy (Knothe 1985). W obszarze tym 
wartość parametru zasięgu rozproszenia wpływów głównych tg~kin i kąt zasięgu wpływów 
głównych ~kin są silnie zależne od postępu ściany . 

Określenie współrzędnych punktów inicjacji rozwarstwienia górotworu dla danego postępu 
ściany umożliwia wyznaczenie chwilowego kąta rozproszenia wpływów eksploatacji ~kin· Kąt 
~kin, dla zadanego postępu wybierania, wyznacza płaszczyzna stropu pokładu i prosta prze
chodząca przez punkty obrazujące front ściany i punkty inicjacji rozwarstwienia na horyzoncie 
zalegania warstwy. Jego tangens to kinematyczny parametr rozproszenia wpływów - tg~kin · 

Znając parametr chwilowego kąta rozproszenia wpływów eksploatacji ~kin możemy określić dla 
dowolnego średniego dobowego postępu ściany aktywną objętość górotworu, tj . taką jego 
część, w której inicjowane są między innymi zjawiska sejsmiczne prowokowane działalnością 
górniczą. Zaletą wprowadzenia parametru tg~kinjest możliwość przewidywania zasięgu zjawisk 
dynamicznych w znacznej odległości przed frontem ściany . Ilustruje to przykład przedstawiony 
na rysunkach 5 i 6, na których przedstawiono na tle izolinii wypadkowych przemieszczeń 
poziomych, obliczonych z użyciem parametru tg~kin położenie ognisk wstrząsów sejsmicznych. 
Na rysunkach wstrząsy oznaczone gwiazdką to wstrząsy z okresu poprzedzającego tąpnięcie, 
oznaczone kółkiem to wstrząsy zarejestrowane w tygodniu w którym nastąpiło tąpnięcie, 

a oznaczone krzyżykiem, to wstrząsy jakie wystąpiły w pierwszym tygodniu po tąpnięciu. 
Przykład ten wskazuje, jak wartość kinematycznego parametru rozproszenia wpływów 

tg~kin silnie wpływa na zasięg inicjacji przemieszczeń poziomych w otoczeniu krawędzi 
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Rys. 5. Lokalizacja ognisk wstrząsów na tle izolini i wypadkowych przemieszczeń poziomych - post~tp l m/dobą ; 

horyzont obliczeniowy przemieszczeń- 24m nad pokładem (Drzcwiecki 2001) 

Fig. 5. Min e tremors source location againsi a background of thc rcsultant horizontal movement contour lin es

face advancc ratc = l m/day. Movcmcnt calculation lcvcl =24m above the scam (Drzewiccki 200 l ) 
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Rys. 6. Lokalizacja ognisk wstrząsów na tle izolini i wypadkowych przemieszczeń poziomych- post~p 6 m/ do b~; 

horyzont obliczeniowy przemieszczeń-24m nad pokładem (Drzcwiccki 2001) 

Fig. 6. Minc tremors source location againsi a background ofthe resultant horizontal movemcnt contour lines

face advance rate = 6 m/day. Movcment calculation level = 24 m above the seam (Drzewiecki 200 l) 

dynamicznej tworzonej postępem ściany . Mając na uwadze lokalizację epicentrów wstrzą
sów sejsmicznych na tle rozkładu izolinii wypadkowych przemieszczeń poziomych można 
wnosić, że są one związane z ruchem poziomym warstwy nawet w znacznej odległości od frontu 
ściany . 

Wprowadzenie pojęcia objętości aktywnej górotworu może w pewnym stopniu wyjaśnić 
genezę wstrząsów sejsmicznych indukowanych robotami eksploatacyjnymi w dużej odległości 
przed frontem ścianowym. 

5. Energia akumulowana w górotworze a zjawiska dynamiczne 

Podstawowym warunkiem określenia ilości energii zgromadzonej w wyodrębnionej war
stwie zawartej w aktywnej objętości górotworu jest zwymiarowanie jej części, w której na
stępuje jej akumulacja. Energia, jaka jest zgromadzona w takiej warstwie w strefie inicjacji 
szczeliny, jest związana z chwilowym stanem naprężeń w jej otoczeniu. 

Analiza zmian energetycznych zachodzących w obrębie warstw, w których rozpoczyna się 
proces ich wzajemnego podziah1, prowadzi do bilansu energii obejmującego: 

- energię zniszczenia więzów pierwotnej spójności- <1>1, 
- energię cieplną- <l> c, 
- energię sejsmiczną- <1>5, 

- energię odkształcenia warstw- <l>E. 

236 Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

Wszystkie te rodzaje energii, za wyjątkiem energii odkształcenia <DE, ulegają rozproszeniu. 
Energia odkształcenia <DE jest w danym momencie jedynym zgromadzonym w górotworze 
rodzajem energii i dla niej w górotworze obserwowany jest chwilowy układ przemieszczenia 
poszczególnych warstw. Analizując wielkość tego przemieszczenia w kierunku wybiegu ściany 
zauważyć można, że poszczególnym warstwom przypisana jest ściśle określona wielkość tego 
przemieszczenia. Pytaniami podstawowymi są: w jakiej odległości w kierunku wybiegu ściany 
następuje zanik tych przemieszczeń, orazjak można określić wydatek energetyczny potrzebny 
na ruch danej warstwy. Odpowiedź jest możliwa jedynie przy założeniu, że dla danego okresu 
eksploatacji zasięg propagacji rozwarstwień jest zbliżony do postępu frontu. Energia odkształ
cenia <DE wyodrębnionej warstwy odpowiada za jej ruch, np. w kierunku zrobów, w przypadku 
propagacji szczeliny. Dla jej obliczenia założono, że jest ona równa energii odkształcenia 
fragmentu warstwy w kierunku wybiegu ściany L odpowiadającego postępowi ściany. Można ją 
porównać do energii E potrzebnej na "wciśnięcie" tej warstwy w górotwór aż do położenia, jaki 
miała przed postępem ściany, który spowodował jej odkształcenie. W tym przypadku, znając 
wielkość "wysunięcia" warstwy Ew, można w oparciu o wyniki pomiarów odkształcalności 
tej skały określić np. energię w jednostce objętości skały dla dowolnego stanu jej odkształ
cenia (rys. 7). 

Wyniki zaprezentowane w tabeli l (rozdział 2) wskazują, że kolejne warstwy ulegają 
przemieszczeniom Ew w różnych kierunkach względem siebie, oraz o różną wartość tych 
przemieszczeń. Ich wartości wypadkowe obliczono z pomiarów in situ ruchu warstw stro
powych na wybiegu ściany będącej w postępie. Podstawą obliczenia energii ruchu warstwy 
w obszarze jej wydzielenia z górotworu jest założenie, że wartość przemieszczeń Ew równa jest 
jej odkształceniu sprężystemu na długości równej głębokości propagacji szczeliny L równej 
postępowi ściany. Kolejno założono, że odkształcenie warstwy jest w takiej samej proporcji do 
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Rys. 7. Schemat charakterystyki "siła-odkształcenie" skały z zaznaczeniem energii <DE "wysunięcia" warstwy 
(Drzewiccki 2001) 

Fig. 7. "Force-strain" characteristic ofthe rock with thc markcd fracturc propagation encrgy <DE (Drzcwiccki 2001) 
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jej długości L jak odkształcenie EJ próbki mułowca o wysokości h i znanej charakterystyce 
odkształceniowej. 

Charakterystykę odkształceniową warstwy wyznaczono w warunkach trójosiowego ścis
kania O"! * az = a3 cylindrycznych próbek mułowca (60 mm x 30 mm) w stanie powietrzno
-suchym. Przyjęto ciśnienie boczne p = 20 MPa jako ciśnienie zbliżone jest do ciśnienia 

panującego na głębokości prowadzonej eksploatacji. Prędkość obciążenia próbek wynosiła 
l ,66 · 10-2 s-1. Przykładową krzywą "siła -odkształcenie" dla mułowca przedstawiono na 
rysunku 8. 

Dla wybranej warstwy mułowca w oparciu o wzór 

(5.1) 

h L 

gdzie: 
EJ - szukane odkształcenie zastępcze warstwy (rys. 8), 
Ew- obliczone przemieszczenie wypadkowe warstwy (rys. 3) [mm], 
h - wysokość próbki [mm], 
L - przyjęto głębokość propagacji szczeliny równą postępowi ściany pomiędzy 

kolejnymi pomiarami. 

obliczono odkształcenia zastępcze EJ obrazujące stan odkształcenia próbki o charakterystyce 
przedstawionej na rysunku 8, a odpowiadające odkształceniu warstwy wydzielonej z górotworu 
na głębokość równą postępowi ściany pomiędzy kolejnymi pomiarami. Następnie dla obli
czonych odkształceń zastępczych EJ z charakterystyki przedstawionej na rysunku 7 obliczono 
siły, jakie odpowiadają tym odkształceniom dla badanej próbki mułowca i kolejno obliczono 
energię zgromadzoną w próbce oraz energię jednostkową odpowiadającą jej odkształceniu 
równemu c 1 . 
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Rys. 8. Krzywa "siła -odkształcenie" dla próbki mułowca 

Fig. 8. Plot offorcc vcrsus strain for a mudstonc specimen 
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Na rysunku 9 przedstawiono zmianę energii <DE potrzebnej na ruch warstwy mułowca o gru
bości 2,5 m, wydzielonej z górotworu na głębokość równą postępowi ściany L w okresie 
pomiędzy pomiarami przemieszczenia warstwy Ew. 

45 ----- ----- ------- ............, 

40t-~========~--------~~ 

35 
(O 
~ 30 
:r- 25 ::2. 
.~ 20 +--- - ------- ---.r-..,;---- --i 
e> 
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5 ~----------~~~---~----~-- ~.~~~------~ 
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przemieszczenie warstwy o grubości 2.5m [mm] 

Rys. 9. Wykres zmiany energii całkowitej potrzebnej na ruch warstwy mułowca o grubości 2,5 m wyodrębnionej 

z górotworu na głębokość równą postQpowi ściany 

Fig. 9. Graph showing the changes in the total energy necdcd to move a layer ofmudstonc 2.5 m thick scparated 

from the rock mass at a depth equal to the face advancc 

Przedstawiony sposób obliczenia energii odpowiadającej za ruch wyodrębnionych warstw 
skał stropowych jest właściwy jedynie dla obszaru górotworu na wybiegu ściany. Zapro
ponowana metoda wykorzystuje wyniki pomiarów in situ oraz wyniki badań własności me
chanicznych skał w warunkach trójosiowego ściskania . Obliczona tym sposobem energia jest 
energią odkształcenia sprężystego objętości wyodrębnionej warstwy. W niej zawartajest także 
energia sejsmiczna, jaka temu ruchowi towarzyszy. Można przyjąć, że maksymalnie do około 
l 0% tej energii rejestrowane jest w postaci energii sejsmicznej. Dla uściślenia trafności metody 
niezbędnymjest prowadzenie pomiarów sejsmicznych w obszarze tzw. bliskiego pola falowego, 
które pozwolą na dokładniejszą ocenę ilości energii sejsmicznej rejestrowanej bezpośrednio 
w strefie ogniska. Powyższe prace są obecnie realizowane w Głównym Instytucie Górnictwa na 
szeregu poligonach badawczych. 

6. Wpływ zmiany objętości aktywnej górotworu na wyrobiska górnicze 

Występująca w stropie eksploatowanego pokładu zmienna z postępem objętość aktywna 
górotworu, generuje okresowo niestabilne stany naprężeniowe obejmujące znaczne jego 
obszary, w których mogąznajdować się wyrobiska górnicze. Istotnym dla tych wyrobiskjest to, 
czy dane wyrobisko górnicze znajduje się w zasięgu tej objętości, czy poza nią. 

Na rysunku lO schematycznie przedstawiono położenie wyrobisk górniczych na tle trzech 
wybranych krzywych ograniczających objętość aktywną górotworu dla postępu odpowiednio: 
0,5 m/ dobę, l m/ dobę i 4 m/ dobę. Punkty A, A', B, B' i C, C' wskazują miejsca inicjacji 
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Rys. 10. Poglądowy przekrój przez środowisko górotworu (Drzcwiccki 2001) 

Fig. l O. Dcmonstrativc prcscntation o f a cross-scction through thc rock cnvironment (Drzcwiccki 200 l) 

rozwarstwień . Jednocześnie na rysunku przestawiono strzałkami zasięgi przykładowych roz
warstwień górotworu dla zadanych postępów wybierania. 

Zmiana wartości energii akumulowanej w objętości aktywn~j górotworu wynika ze zmiany 
postępu, czyli ze zwiększenia bądź zmniejszenia objętości górotworu biorącego udział w pro
cesie jego wyprzedzającego podziału. Ulegnie ona obniżeniu w przypadku, kiedy postęp się 
zmniejszy i odpowiednio zwiększeniu dla zwiększonego postępu . W przypadku pierwszym 
punkt B będący punktem inicjacji rozwarstwienia przesunie się na miejsce punktu BJ, co jest 
równoznaczne z jego przemieszczeniem w stronęjuż istniejących nieciągłości (brak propagacji 
szczeliny) . W przeciwnym przypadku energia całkowita warstwy ulegnie zwiększeniu do 
momentu zapoczątkowania procesu propagacji istniejącej szczeliny- punkt B przesunie się do 
punktu Bz. Tego typu zjawiska stale towarzyszą prowadzonym robotom górniczym. Wiążą 
się one z gwałtownymi przemieszczeniami skał w objętości aktywnej górotworu na obszar 
górotworu nienaruszonego. Mechanizm ten może powodować chwilowe dociążenia fragmentu 
górotworu, w którym znajdują się np. w)'robiska górnicze. Proces ten może zostać zinten
syfikowany w przypadku, kiedy w objętości aktywnej górotworu bądź jej bezpośrednim są
siedztwie występują obszary koncentracji ciśnień . Zmiana objętości aktywnej może uaktywnić 
takie obszary, co jest równoznaczne z chwilowym wydatkiem energii będącej wypadkową 
energii zakumulowanej w objętości aktywnej oraz energii zakumulowanej w obszarze kon
centracji ciśnień. Zjawisko obejmuje bardzo duże obszary górotworu, skutkiem czego także 

duże fragmenty wyrobisk górniczych. 
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Podsumowując można wyróżnić dwa przypadki wzajemnego położenia wyrobiska gór
niczego w stosunku do objętości aktywnej. Pierwszy, w którym wyrobisko górnicze jest wy
konane poza objętością aktywną tj. około 250m nad eksploatowanym pokładem. Drugi, kiedy 
wyrobisko znajduje się bądź znajdzie się w strefie objętości aktywnej. Przypadek drugi de
terminuje szereg konsekwencji ruchowych dla prowadzenia ściany. Najbardziej narażone na 
zjawiska dynamiczne będzie wyrobisko, które znajdzie się w obszarze objętości aktywnej 
w strefie narastających odkształceń uwalnianych warstw. Zmiana postępu wybierania może 
spowodować, że objętość aktywna będzie obejmować lub nie dane wyrobisko. Istnieje więc, 
dla danego momentu czasowego eksploatacji, graniczna odległość frontu eksploatowanego 
pokładu od wyrobiska, dla którego może ono być niszczone w wyniku zjawisk dynamicznych 
zachodzących w procesie wyprzedzającego rozwarstwiania górotworu. W przypadku narastania 
silnych zjawisk sejsmicznych indukowanych działalnością górniczą jednym z podstawowych 
działań profilaktycznych, z całej gamy zabiegów profilaktyki tąpaniowej, jest obniżenie postępu 
frontu. Zdaniem autora artykuh1, wyznaczając postęp ściany, można określić właściwą dla 
ochrony wyrobisk górniczych objętość aktywną górotworu. Ponadto, znając budowę górotworu, 
zaszłości eksploatacyjne, zaburzenia naturalne i wywołane eksploatacją górniczą, można wpro
wadzać niezbędną korektę postępu wybierania dla zachowania odpowiedniego dystansu po
między wyrobiskiem a przemieszczającą się objętością aktywną. Zmiana postępu wybierania 
skutkująca zmianą zasięgu objętości aktywnej zawsze wiąże się, jak na to wskazują do
świadczenia kopalń, ze spadkiem aktywności sejsmicznej indukowanej eksploatacją. Jego ob
niżenie przynosi "ciszę" bądź obniżenie intensywności rejestrowanych zjawisk sejsmicznych. 
Kolejno "rozpędzanie ściany" daje efekt wzrostu sejsmiczności, co nie zawsze słusznie, od
czytywane jest jako wzrost zagrożenia tąpaniami. Jak z powyższego wynika, rytmiczność 
wybierania, szczególnie na odcinkach wybiegu w których objętość aktywna może oddziaływać 
na wyrobiska górnicze, jestjednym z podstawowych zabiegów profilaktyki tąpaniowej. 

Trudno na obecnym poziomie rozeznania mechanizmu podziału stropu oszacować poziom 
energii gromadzonej w objętości aktywnej górotworu. Przykład przedstawiony w rozdziale 5 
wskazuje, że dla warunków rzeczywistych należałoby wykonać obliczenia dla każdej warstwy 
wydzielonej z górotworu zawartej w objętości aktywnej, a następnie zsumować uzyskane 
wyniki. Trudnością powyższego jest konieczność obliczenia energii wypadkowej dla różnych 
postępów eksploatacji czyli dla różnych objętości aktywnych górotworu. Jednocześnie nie 
można jednoznacznie określić jaka część tej energii zostanie zużyta na pracę zniszczenia 
wyrobiska. Wydaje się zasadne, aby na podstawie zaproponowanej metody określać jedynie 
zmienność sejsmiczności towarzyszącej eksploatacji w przypadku zmiany postępu, co może dać 
pogląd na energetyczne konsekwencje nierytmiczności prowadzonej eksploatacji. 

7. Podsumowanie 

Górotwór naruszany eksploatacją ścianową ulega destrukcji, której poziom zależy od jego 
własności mechanicznych oraz od parametrów technicznych prowadzonej eksploatacji. Wy
różnić w nim można obszar, w którym proces jego podziału wyprzedza front eksploatacji. 
Płaszczyzny podziału zbliżone są do uwarstwienia, a ich zasięg w kierunku wybiegu ściany 
zależy między innymi od jej postępu. Ta część górotworu, w której inicjowany jest jego 
wyprzedzający podział, stanowijego aktywną objętość. W niej, na wybiegu ściany, tj. w góro-
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tworze niepodebranym, pomimo silnego skrępowania warstw, rejestrowane są zjawiska sej
smiczne. Proces rozwoju nieciągłości w objętości aktywnej ulega zatrzymaniu dla skończonego 
przyrostu deformacji warstw, co następuje np. przy braku postępu lub jego zmiany. W prze
ciwnym przypadku każda nowotworzona nieciągłość równoległa do uwarstwienia bądź pro
pagacja już istniejących nieciągłości jest reakcją (odpowiedzią) górotworu na roboty eksplo
atacyjne. 

Szczególnie istotne dla prawidłowego zaprojektowania parametrów technicznych eksplo
atacjijest uwzględnienie postępu jako czynnika mającego wpływ na bezpieczeństwo pracy załóg 
górniczych pracujących w warunkach zagrożenia tąpaniami. Postęp jako parametr charakte
ryzujący roboty górnicze, jak to przedstawiono w niniejszym artykule, jestjednym z parametrów 
decydujących o dynamice zjawisk mogących skutkować zniszczeniem wyrobiska. Możliwość 
wprowadzenia zmiany postępu wybierania umożliwia "sterowanie" obszarem, w którym zja
wiska dynamiczne wyprzedzającego podziału górotworu mogą mieć niekorzystny wpływ na 
wyrobiska górnicze. Jest to szczególnie istotne w warunkach prowadzenia eksploatacji w są
siedztwie zaburzeń geologicznych, w których stwierdza się koncentracje naprężeń. Zmiana 
postępu wybierania w takich obszarach może w sposób zamierzony prowokować rozładowanie 
energii, jaka jest zakumulowana w górotworze, co zaliczyć należy do aktywnych metod pro
filaktyki tąpaniowej. 
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Characteristics of the longwall mining induced changes in seismogenic 
strata 

Abstract 

In the roof of not undermined portion of the mirred minera! substance seam lying in 
a rock mass disturbed by the in-seam longwall mining system, the roughly paraHel to beddihg 
discontinuities can be created. The extent ofthese discontinuities depends, among others, on the 
face advance rate and their initiation locations allow separation o f a rock mass zon e that exhibits 
a tendency to change with the advance o f the excavation. In this zone, the ground separation 
can be described by means of the so-called ground separation leading phase mechanism. 
The mechanism allows elucidating the origin of longwall mining induced seismic events 
far ahead ofthe face line. 
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Badanie stanu naprężenia odrzwi obudowy łukowej pracującej 
w warunkach różnych wariantów obciążenia 

Słowa kluczowe 

Zaleganie warstwowe - obudowa łukowa - rozkład obciążeń - deformacje, symulacje 
stochastyczne 

Streszczenie 

W artykule dokonano przeglądu mechanizmu powstawania obciążeń działających na od
rzwiach obudowy łukowej w warunkach górotworu uwarstwionego oraz określono najbardziej 
prawdopodobny schemat obliczeniowy obudowy. Badania analityczne stanu naprężenia odrzwi 
dla różnych rodzajów obciążenia przeprowadzono przy zastosowaniu metody elementów skoń
czonych. Najbardziej prawdopodobny typ rozkładu obciążenia określono w oparciu o wyniki 
badań kopalnianych przy pomocy symulacji stochastycznej. Artykuł przedstawia kierunki do
skonalenia konstrukcji obudowy h1kowej. 

l. Wstęp 

Ze względu na ciągłą konieczność poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw górniczych, 
w ostatnim czasie dużą uwagę przykłada się do problematyki obniżenia strat materiałowych, 
co pociąga za sobą studiowanie zagadnień optymalnego projektowania obudów wyrobisk 
górniczych. Szczególne znaczenie mają tu stalowe obudowy łukowe, które podtrzymują około 
90% wszystkich wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla Ukrainy, Polski i Rosji. 

Ważnąrolę dla wyboru racjonalnych parametrów obudowy łukowej pełni charakter rozkładu 
obciążeń po obrysie odrzwi. Ze względu na prostotę obliczeń najszersze zastosowanie w prak
tyce projektowania obudowy posiada schemat obliczeniowy, w którym aktywne obciążenie 
rozłożone jest wzdłuż całego obrysu odrzwi. Jednakowoż w warunkach górotworu uwarstwio
nego, obciążenie obudowy z wszystkich stron zdarza się niezwykle rzadko a schemat ten, 
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przedstawiony na rysunku l a, nie odzwierciedla całkowicie faktycznych wanmków pracy 
konstrukcji. Bardziej realistycznymi schematami obliczeniowymi są te, które uwzględniają 
pasywny opór skał ociosowych i kąt przyłożenia obciążenia, jak na rysunkach l b i lc. Obli
czanie ich stało się możliwe dzięki dostępności profesjonalnego oprogramowania dla kom
puterów osobistych - np. "COSMOS/M". Należy tu podkreślić, że i w tych schematach 
zakłada się równomiernie przyłożenie obciążeń aktywnych, a wybór odcinka obciążenia jest 
dyskusyjny [3] . 

W górotworze uwarstwionym skały w otoczeniu wyrobiska przemieszczają się nierów
nomiernie - przemieszczenia występują w kierunku prostopadłym do płaszczyzny uwar
stwienia. Zasadnicze obciążenia tworzą się przy tym jedynie na niewielkim odcinku h1ku 
odrzwi. Długość odcinka, na którym tworzą się owe aktywne obciążenia, zwiększa się wraz 
ze ściskaniem wykładki, upodatnianiem obudowy i deformowaniem się stropnicy. Wskutek 
odginania się pozostałych części łuku w stronę górotworu pojawia się bierny opór skał . Autorzy 
uważają, że najbardziej realistyczne odzwierciedlenie współpracy obudowy z górotworem 
oddaje schemat obliczeniowy, pokazany na rysunku l d. Wedrug tego schematu, długość odcinka 
obudowy, pozostającego pod oddziaływaniem aktywnego obciążenia wyrażono przy pomocy 
kąta kontaktu 2~, którego dwusieczna pokrywa się z normalną do płaszczyzny uwarstwienia, 
a obciążenia rozkładają się po paraboli [2]. 

W związku z tym pożądane jest prowadzenie badań analitycznych stanu naprężenia odrzwi 
dla różnych odcinków przyłożenia obciążenia aktywnego w oparciu o wyniki badań kopal-

Y 

c) d.) 

Rys. l. Schematy obliczeniowe obudowy łukowej 
a- obciążenie z wszystkich stron, b- równornieme obciążenie w warunkach poziomego zalegania warstw, 

c- równomierne obciążenie w warunkach złoża nachylonego, d- paraboliczne rozłożenie obciążc(J 
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Fig. l. Arch Iining calculation schemes 
a - all-sidc load, b- uniform load in horizontally stratified strata, c - uniform load in inclined deposit; 

d- paraboli c disposcd load 
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nianych, z wykorzystaniem symulacji stochastycznej, pozwalającej na określenie najbardziej 
prawdopodobnej wielkości kąta 2~. 

2. Analiza stanu naprężenia odrzwi 

Analizę wytrzymałościową przeprowadzono metodą elementów skończonych z wykorzys
taniem programu COSMOS/M firmy Structural Research and Analysis Corporation. Z punktu 
widzenia użytkownika modelowanie w systemie COSMOS/M sprowadza się do wprowadzenia 
geometrii całego badanego układu oraz określenia parametrów poszczególnych jego części. 
Parametrami tymi są własności materiałowe, parametry przekrojowe, a w przypadku analizy 
nieliniowej krzywe materiałowe. Geometrię układu można zadać bądź tworząc ją w module 
GOESTAR, bądź importując trójwymiarowy rysunek w formacie dxf. Natomiast bardzo uciąż
liwa dyskretyzacja, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli, dokonywana jest przez 
program w sposób automatyczny, ale pod kontrolą użytkownika. Powprowadzeniu powyższych 
danych konieczne jest określenie sposobu obciążenia i podparcia modelu [l, 6]. 

Badaniom poddano odrzwia łukowe o szerokości 5500 mm i wysokości 3500 mm wykonane 
z kształtownika SWP 27, najbardziej rozpowszechnionego w kopalniach węgla kamiennego 
Ukrainy. Przekrój poprzeczny takiego kształtownika wraz z podstawowymi wymiarami przed
stawiono na rysunku 2. 

Dla potrzeb analizy zbudowany został model odrzwi uwzględniający ich geometrię i wspom
niane wcześniej parametry. Model zbudowano z 27200 elementów typu bryła (solid) oraz 60 
elementów podatnych (spring) imitujących oddziaływanie ociosów. Elementy te opisano na 
18828 węzłach. Fragment modelu przedstawiono na rysunku 3. 

Za zastosowaniem skomplikowanego modelu bryłowego przemówiła znacznie większa 
liczba uzyskiwanych parametrów rozwiązania (składowe stanu naprężenia w dowolnym miejscu 
przekroju) oraz planowane w niedalekiej przyszłości rozszerzenie zakresu analizy o nielinio
wości. Na ten wybór wpłynęły także badania i wnioski przedstawione w pracy [4]. 

149,5 

Rys. 2. Podstawowc wymiary profilu SWP 27 

Fig. 2. Dimcnsions o f the SWP 27 profilc 
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Rys. 3. Fragment modelu odrzwi- przekrój przez h1k ociosowy z widocznymi krawctdziami elementów 

Fig. 3. A piece o f Iining frame - the arch cross-section wi th visible cdges o f elcments 

Celem badań było określenie stanu naprężenia elementów odrzwi w zależności od kąta 
działania obciążenia (a) oraz jego zasięgu (2~). Ze względu na ograniczone możliwości tech
niczne zdecydowano o analizie przeprowadzonej w zakresie liniowym, dotyczącej odrzwi 
usztywnionych w złączach, co zdecydowanie wpłynęło na efektywność obliczeń. Rozkład 
obciążeń o sumarycznej wartości (F = l 00 kN) jednakowej we wszystkich wariantach przyjęto 
o kształcie paraboli, spełniającej równanie: 

gdzie: 
F 
a, b, c 
X 

xl, x2 

x2 
F= f (a·x2 +b·x+c)dx 

xl 

- sumaryczne obciążenie odrzwi [N]; przyjęto, że F= 105 N, 
- współczynniki równania paraboli, 
- odcięta w układzie współrzędnych paraboli, 
- miejsca zerowe paraboli. 

(l) 

Należy tu zaznaczyć, że różnica miejsc zerowych funkcji (x2- xl) jest długością działania 
obciążenia - "obciążnika". W obliczeniach przyjęto trzy kierunki obciążenia oraz siedem 
rozpiętości, co dało w sumie 21 wariantów obliczeniowych. Warianty te zebrano w tabeli l wraz 
ze szczegółowymi równaniami paraboli obciążenia. 

W badaniach przyjęto bardzo sztywny odpór ociosów odpowiadający idealnie przylegającej 
do odrzwi wykładce betonowej. 

W wyniku obliczeń otrzymano między innymi postać zdeformowanych odrzwi oraz rozkład 
naprężeń zredukowanych wyznaczonych według hipotezy Hubera. Maksymalne wartości na
prężeń z zależności od kierunku i zasięgu obciążenia zebrano w tabeli 2. 

Rozkłady naprężeń dla wybranych wariantów obciążenia (1, 8, 15; 3, 10, 17; 7, 14, 21) 
przedstawiono także w formie wykresów, na których oznaczenia osi są zgodne z przedsta
wionymi na rysunku 4. Odcięte na osiach X[ i x2 przyjmują wartości 0-750 mm, natomiast na 
osiach łukowych (a1 i a 2)- 0-90°. W przypadku osi x odcięte przyjmują wartości z zakresu 
0-10800 mm, co stanowi długość wszystkich elementów odrzwi w rozwinięciu. 

Dla zwiększenia przejrzystości rozdzielono przebieg naprężeń w kołnierzu i dnie. Rozkłady 
naprężeń przedstawiono na rysunkach 5, 6, 7. 
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Tabela l. Warianty obciążenia 

Tablc l. Load variants 

A Długość 

2[3 obciążnika Równanic paraboli obciążeni a 
90,0° 76,5° 63,0° [mm] 

1,0° l 8 15 ~o obciążenie skupione 

22,5° 2 9 16 1179 y = -3,663 · 105x2 + l ,273 · l 05 

40,5° 3 lO 17 2122 y = -6,284 · I04x2 + 7,072 · 104 

58,5° 4 II 18 3065 y = - 2,085 · l 04x2 + 4,896 · 104 

76,5° 5 12 19 4008 y = -9,325 · I03x2 + 3,744 · 104 

103,5° 6 13 20 5422 y=-3,765 · J03x2 +2,767 · 104 

121 ,5° 7 14 21 6365 y = -2,327 · 1 o3x2 + 2,357 · t o4 

Tabela 2. Wartości maksymalnych naprc;żc1i zredukowanych 

Tablc 2. V a lues of rcduced maximał strcsscs 

Maksymalne naprc;żcnia zredukowane [MPa] 
2[3 

a= 90,0° a= 76,5° a= 63,0° 

1,0° 430,2 424,0 367,4 

22,5° 351,9 342,8 294,6 

40,5° 29!,6 281 ,9 247,4 

58,5° 244,5 243,9 209,1 

76,5° 217,4 220,3 180,4 

103,5° 196,7 188,7 151 ,3 

121 ,5° 182,2 174,9 144,4 

Rys. 4. Oznaczenia górnych osi wykresów 

Fig. 4. Dcnotations o f graphs uppcr axcs 
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Fig. 5. Reduccd strcss pattcrns in thc profile's collar and bottom for l, 8, 15 load variant 
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Fig. 6. Rcduccd strcss patternsin thc profilc's collar and bottom for 3, 10, 17 load variant 
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Rys. 7. Rozkłady naprQżcil zredukowanych w kołnierzu i dnie profilu dla wariantów obciążenia 7, 14, 21 

Fig. 7. Reduccd strcss pattcms in thc profile's collar and bottom for 7, 14,21 load variant 
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Tabele i wykresy pokazują, że nośność odrzwi zależy w znacznym stopniu od długości 
odcinka obciążenia (maksymalne naprężenie skupione w osi dwusiecznej kąta jest około 
2,4-2,6 razy większe od naprężenia rozłożonego na odcinku 2~ ~ 120°). Przy obciążeniu 
pionowym pojawia się tendencja znacznego przewyższenia naprężenia w centralnej części 
stropnicy w stosunku do innych odcinków krytycznych. Wraz ze zmniejszaniem się kąta 2~ 
różnica w stanie naprężenia odcinków krytycznych zwiększa się istotnie. Wpływ kąta działania 
obciążenia a na wielkość naprężeń maksymalnych przy założeniu bardzo sztywnego odporu 
ociosów jest niewielki. Jednocześnie można zaobserwować, że wraz ze zmniejszeniem kąta a 
uzyskuje się asymetryczne przesunięcie charakterystyk naprężeniowych. Jeśli chodzi o przekrój 
kształtownika, naprężenie w dnie jest około 15-20% większe niż w kołnierzu. 

3. Określenie najbardziej prawdopodobnej wielkości kąta 2~ 

Odcinek łuku obudowy podlegający naprężeniu aktywnemu może być wyrażony kątem 
kontaktu 2~, przy czym kąt~: 

(2) 

gdzie: 
R -promień łuku stropnicy, 
U - przemieszczenie skał wzdłuż normalnej do uwarstwienia. 

Przy współpracy z obudową przemieszczenie U obejmuje: 

(3) 

gdzie: 
U 1 - ściśliwość wykładki, 

u2- podatne przemieszczenie obudowy, 
u3- cleformacyjne przemieszczenie obudowy (przegięcie stropnicy). 

Do najważniejszych czynników wpływających na wielkość U (i tym samym na kąt ~) 
należą m. in. wytrzymałość i szczelinowatość skał, parametry wykładki, wielkość przestrzeni 
poza obudową, niewspółmierność kierunków podatności obudowy i przemieszczenie skał, 
nierównomierność ciśnień w łączeniach podatnych i inne. Określenie wielkości U oraz jej 
części składowych deterministycznymi metodami jest trudne z uwagi na ich stochastyczny 
charakter. 

W związku z tym dla obliczenia strefy obciążenia aktywnego wygodnie posługiwać 
się statystycznymi wynikami badań kopalnianych. W tym celu według metodyki Donbas
kiego Instytutu Górniczo-Metalurgicznego [2] wykonano badania 44 wyrobisk korytarzowych 
w warunkach wysokiego metamorfizmu skał WMS (kopalnie holdingu "Rowienki'antracit") 
oraz 66 wyrobisk w warunkach średniego metamorfizmu SMS (kopalnie holdingów "Łu
gańsk'ugol" i "Krasnodon'ugol"). Wyniki badań można przedstawić pod postacią funkcji 
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stochastycznych rozkładu przemieszczeń U (rys. 8). Funkcje ta mają charakter rozkładu 
lognormalnego: 

(4) 

gdzie: 
U0 - wartość oczekiwana rozkładu E(lnU) = lnU0 , 

cr - średnie odchylenie standardowe zmiennej losowej X= lnU; cr2 = 2ln~. 
U a 

Otrzymane krzywe charakteryzowane są następującymi parametrami: dla WMS- cr = 1,2, 
U0 = 115 mm; dla SMS- cr = 0,6, U0 = 230 mm; 

Rys. 8. Wykresy funkcji prawdopodobie6stwa rozkładu przcmicszczeti U w warunkach 

I - WMS,2 - SWS 

Fig. 8. Probability functions ofU load displacemcni distribulion for 

l - WMS conditions, 2- SWS conditions 

Dla oheślenia stochastycznej wielkości kąta ~ posłużono się programem @RISK ame
rykańskiej firmy "Palisade" do przeprowadzania symulacji Monte Carlo. Metodyka Monte 
Carlo jest rygorystyczną metodą obliczeniową, która uwzględnia w rachunku niepewność 
parametru wejściowego. Celem modelowania stochastycznego jest określenie rozkładu prawdo
podobieństwa możliwych wyników. W symulacji stochastycznej każda niepewna zmienna 
wchodzi do rachunku pod postacią rozkładu prawdopodobieństwa, który odzwierciedla jej 
niepewność [7]. 

W naszym przypadku w trakcie symulacji przeprowadzono 5000 przeliczeń (iteracji). 
W trakcie iteracji z rozkładu prawdopodobieństwa U (rys. 8) generowano każdorazowo zmienną 
losową, przeliczając następnie formułę (2) dodając rezultat do arkusza wyników. W oparciu 
o wyniki skonstruowano rozkład prawdopodobieństwa kąta, który przedstawiono na rysunku 9a. 
Dla warunków WMP średnia otrzymanego rozkładu prawdopodobieństwa wyniosła O, 16 rad 
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Rys. 9. Rozkład prawdopodobieństwa kąta obciążenia (po prawej- rozkład skumulowany) 

Fig. 9. Sasie and cumulative probability distribution o f thc load-anglc ~ 

z wariancją 0,05, a dla warunków SMP 0,33 z wariancją 0,08 . Rysunek 9b przedstawia rozkład 
skumulowany kąta~ ( dystrybuanta). Kąty mniejsze od wielkości średniej (p= 0,5) określone są 
prawdopodobieństwem p, a większe l -p. 

W ten sposób otrzymano najbardziej prawdopodobny kąt obciążenia aktywnego (2~ ± cr2), 

który w warunkach WMP wynosi 0,27-0,37 rad, a w warunkach SMP- 0,58-0,74 rad. 
Należy podkreślić, że prawdopodobieństwo iż kąt 2~ > l ,2 rad jest mniejsze od O, l (patrz 
rysunek 9b ), co w praktyce w warunkach górotworu uwarstwionego wyklucza możliwość 
rozłożenia obciążeń po całym łuku stropnicy- nawet w przypadku poziomego zalegania skał. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Przyjęty schemat obliczeniowy, przedstawiony na rysunku Id, pozwolił określić naprężenia 
zredukowane w profilu obudowy współpracującej z górotworem uwarstwionym. W rezultacie 
badań kopalnianych i przeprowadzonej symulacji stochastycznej otrzymano dla warunków SMP 
(warunki najczęściej spotykane w kopalniach węgla kamiennego) najbardziej prawdopodobny 
zakres działania obciążenia aktywnego: 2~ ""40° (0,66 rad)- odpowiada to długości odcinka 
łuku w wysokości -2000 mm. W oparciu o powyższe dane otrzymano wykresy naprężeń wzdłuż 
łuku obudowy, które pokazały istotną nierównomierność rozkładu naprężeń, a przy kącie 
obciążenia a ~ 77° ich znaczną asymetrię- co widać na rysunku 6. Wypływa stąd interesująca 
informacja, że schematy obliczeniowe, które wykorzystują układ obciążenia rozłożonego 
wzdłuż całego obrysu odrzwi, nie uwzględniają powyższych obserwacji a tym samym nie są 
w stanie dostarczyć rozwiązań konstrukcyjnych, które by zabezpieczały równy margines bez
pieczeństwa dla wszystkich elementów obudowy. Już przy kącie 2~ = 120° (rys. 7) naprężenia 
na każdym z trzech odcinków krytycznych (2400-3200 mm, 4400- 5400, 7 400-8200 mm) są 
w przybliżeniu równe, co oznacza przyjęcie dla wszystkich elementów obudowy kształtownika 
o równej wytrzymałości. 

Przeciwnie - rzeczywiste warunki pracy obudowy każą zrezygnować z zasady równej 
wytrzymałości wszystkich elementów łuku. Przy obciążeniu pionowym (rys. 6, wariant 3) 
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celowym byłoby wzmocnienie centralnej części o długości 1200-1400 mm, co pozwoli na 
poczynienie znacznych oszczędności materiałowych (zastosowanie lżejszego typu kształto
wnika bądź zwiększenie odległości między odrzwiami - [2]). Przy obciążeniu asymetrycznym 
(rys. 6, warianty l O, 17) istniałaby możliwość wykorzystania kształtowników o mniejszej 
wytrzymałości i masie (1,5 i więcej razy) po przeciwległej (w stosunku do miejsca przyłożenia 
obciążenia) stronie łuku. Stąd badania nad współpracąpomiędzy kształtownikami różnej masy 
[5, 8, 9] wydają się mieć dobrą perspektywę. 

Rezultaty badań dają również możliwość określenia granicy oporu złączy podatnych oraz 
uniknięcia negatywnych zjawisk związanych z sytuacjami, gdy deformacja stropnicy nastę
puje przed momentem zsuwu (wyniki schematu obliczeniowego obudowy obciążonej rów
nomiernie). 

Wydaje się zatem, że badania nad konstrukcją obudowy o różnej wytrzymałości posz
czególnych elementów, odpowiadających faktycznemu stanowi obciążeń, mają przed sobą
z uwagi na możliwość oszczędności materiałowych- owocną przyszłość . 
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Investigation of stresses in arch steel support working under various 
load conditions 

Abstract 

The paper presents a survey o f arch support lo ad m ode in stratified strata and determined the 
most probabie support calculation scheme. The analytical studies of arch support stresses for 
various types ofload have been carried out with the finite element method. The most probabie 
support load mode was determined based on mine in situ tests with the Monte Carlo simulation. 
The article presents also possible ways to improve arch steel support design. 
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Barbara GOŁĄBEK 
Johann KASPERSKI 
BLASTEXPOL Sp. z o.o., Chocianowiec-Duninów 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 2002, s. 255-260 

Wprowadzenie nowej generacji materiałów wybuchowych 
w KGHM "Polska Miedź" S.A. 

Streszczenie 

W pracy zaprezentowano firmę BLASTEXPOL Sp. z o. o, gdzie w roku 2000 
wyprodukowano próbną partię super nowoczesnych materiałów wybuchowych dotych
czas nie produkowanych na świecie , testowanych z powodzeniem w KGHM i ko
palniach odkrywkowych - Emulgit LWC. Jest to materiał wybuchowy najnowszej 
generacji, porównywalny pod wzg lędem s iły działania z dynamitem. 

W swoim składz i e nie zawiera substancj i toksycznych, jest fizjologicznie oboj ętny, 

wyróżn i a s i ę znikomą czułośc i ą na bodźce mechaniczne (tarcie, uderzenie), zawiera 
znacznie mniej częśc i toksycznych w gazach postrzałowych, jest całkowic i e wodo
odporny. 

Wstęp 

Najnowszą generacją środków strzałowych , stosowanych w światowym górnictwie, 
są materiały wybuchowe emulsyjne w tym wytwarzane na miejscu i mechanicznie 
ładowane do otworów strzałowych . 

Podstawową za letą nowoczesnych materiałów jest wysoki stopień bezpieczeństwa 
przy ich produkcji , transporcie i użytkowaniu . 

lnicjatorem wprowadzenia tych materiałów wybuchowych do polskiego górnictwa 
był w roku 1995 KGHM "POLSKA MIEDŹ" S.A. 

Próbne strzelania wykazały , że materiały wybuchowe emulsyjne zastąpią w bl iskiej 
przyszłości w górnictwie podziemnym i odkrywkowym dotychczas stosowane ma
teriały, ze wzg lędu na wodoodporność oraz wysoki stop i eń odporności na czynniki 
mechaniczne, umożliwiające mechan izację robót strzałowych . 

Doświadczenia te połączone z faktem transportu materiałów niebezpiecznych po 
drogach publicznych i związanych z tym bezpieczeństwem pozostałych uczestników 
ruchu jak i ochrony środowiska, doprowadziły do rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 
po legającego na uruchomieniu produkcj i bezpiecznych materi ałów wybuchowych 
w dawnym województwie legnickim. 

Sesja I 255 



School o f Underground Mining 2002 

Tak powstało p rzeds i ębio rstwo BLASTEXPOL Sp. z o.o. w Duninowie. 
W 1997 roku firma BLASTEXPOL otrzymała koncesję na p rodukcję i obrót ma

teriałami wybuchowymi, od tego momentu rozpoczęto inwestycje. W oparciu o naj
nowocześniejsze w świec ie rozwiązania techniczne: niemiecką technologię 

(z WESTSPRENG GmbH) przy polskim udziale (KGHM "Polska Miedź" S.A. i NITRON 
S.A.), powstał wg ocen największych światowych autorytetów branży materiałów wybu
chowych najnowocześniejszy na świ ecie zakład produkcji materi ałów wybuchowych 
emulsyjnych, zapewniający jednocześnie całkowite bezpieczeństwo realizacji procesu 
technologicznego. 

Szczególnego podkreślania wymaga fakt nie występowania w procesie produkcji 
składników wybuchowych, a uczu1ante produkowanych materiałów wybuchowych na
stępuj e metodą fizykochemiczną . Produkt końcowy odznacza s i ę znacznie mniejszą 
wrażliwością na bodźce mechaniczne, co czyni go bezpiecznym w użyciu . Dlatego 
firma Blastexpol jako jedyna w Polsce uzyskała certyfikat CE na wszystkie produko
wane przez siebie materiały wybuchowe, wydany przez unijną jednostkę ce rtyfikacyjną 

BAM (Bundesanstalt fOr Materialprufung). 
Prawidłowe stosowanie EMW (emulsyjnych materiałów wybuchowych) zapewnia 

najlepsze wykorzystanie potencjalnej energii chemicznej, dając znaczące oszczęd 

ności w skali pojedynczych przedsięb i orstw oraz całego przemysłu wydobywczego. 
Wraz z nowoczesnymi nieelektrycznymi sposobami inicjowania jest optymalnym roz
wiązaniem w tej dziedzinie. 

Na szczególne podkreś l en ie zasług uje fakt ogran iczenia il ości szkodliwych skład
ników w gazach postrzałowych (trenku węgla i tlenku azotu) co ma zasadnicze zna
czenie dla el iminacji negatywnego oddziaływan i a na środowisko . 

Emulsyjne materiały wybuchowe produkowane przez BLASTEXPOL Sp. z o.o. są 
najnowocześniejszymi, przyjaznymi człowiekowi i proekologicznymi, a także energo
oszczędnymi i bezpiecznymi ś rodkam i strzałowym i w Polsce. 

Potwierdzeniem czego jest wyróżn ien ie w konkursie zorganizowanym przez Cen
trum Targowe Kielce podczas VII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego 
AUTOSTRADA- POLSKA 2001 w dniach 9-11.04.2001, gdzie firma BLASTEXPOL 
otrzymała medal za wprowadzenie na rynek nowej generacji materiałów wybuchowych. 

Materiały wybuchowe emulsyjne produkowane są w zakładz i e stacjonarnym, ale dla 
górnictwa odkrywkowego surowców skalnych, szczególną ich zaletą jest możliwość ich 
wytwarzania w samobieżnych wytwórniach, które pozwalaj ą ze składników bezpiecz
nych, w miejscu wykonywan ia robót strzałowych, wyprodukować materiały wybu
chowe, które os iągają optymalne parametry po mechanicznym załadowaniu do otwo
rów strzałowych . 

Możliwości wytwarzania skutecznych, ekologicznych mate ri ałów wybuchowych 
w miejscu ich używania bez konieczności transportu stwarzającego zagrożenie jest 
rewolucją tech niczno-organizacyjną . Gdy dołączyć do tego, że sporządzane są one 
z bezpiecznych ekologicznych, w przeważającej większości polskich składn ików, zre
alizowane jest w pełni oczekiwanie środowiska przeds ięb iorców górniczych. 

Firma BLASTEXPOL w zakresie współpracy naukowo badawczej współpracuje 
z wiodącymi polskimi uczelniami i placówkami naukowo badawczymi prezentując 
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własne os iągn ięcia i umożliwiając im dostęp do informacji o wiodącej światowej tech
nologii. Jest stałym partnerem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki 
Wrocławski ej, Politechniki Śląskiej , Głównego Instytutu Górniczego, Kopalni Doś
wiadczalnej "Barbara" w Mikołowie i Wojskowej Akademii Technicznej . Współpracuje 

również z unijną jednostką certyfikacyjną BAM (Bundesanstalt fOr Materialprufung). 

Zmniejszenie zagrożenia toksycznymi produktami gazowymi różnych 
rodzajów MW 

W przypadku emulsyjnych materiałów wybuchowych utleniacz i paliwo są ze sobą 
dokładn ie wymieszane i ustabilizowane, skutkiem czego nie następuje odciekanie oleju 
[1 ]. Następuje całkowite wybuchowe przereagowanie składników i w związku z tym ma 
miejsce znacznie mniejsza emisja toksycznych produktów wybuchu, co prezentuje 
poniższe zestawienie 

Emisja gazów powybuchowych 

Rodzaj MW Tlenki azotu NOx Tlenki węgla COx 

[m3/Mg] o· [m3/Mg] % , o 

Dynamity 35-40 100 160-240 100 

Saletrole 30 75 51 21 

Emulsyjne 1-2 5 11-46 19 

LWC 0,6 1,5 27 11 

Na tym tle pozytywnie oceniana jest oferta fi rmy BLASTEXPOL, która zawiera 
między innymi MW o nazwie Emu!git LWC, który jest materiałem wybuchowym naj

. nowszej generacj i, porównywalny pod wzg lędem siły dz i ałania z dynamitem. 
W swoim składzie nie zawiera on substancji toksycznych, jest fizjologicznie obo

jętny, wyróżn i a się znikomą czułością na bodźce mechaniczne (tarcie, uderzenie), 
zawiera znacznie mniej części toksycznych w gazach postrzałowych (w porównaniu 
z innymi materiałami wybuchowymi). Oprócz wyżej wymienionych cech Emulgit LWC 
jest całkowicie wodoodporny. Materiał ten jest już wykorzystywany w kopalniach KGHM 
Polska Miedź S.A. i z coraz większym powodzeniem w kopalniach odkrywkowych. 

Oferujemy następujące rodzaje Emulgitu LWC: 
1) Emulgit LWC 030/125g, 
2) Emulgit LWC AL nabojowany 032/500g, 036/500g, 040/500g, 040/1 OOOg, 

050/1000g, 
3) Emulgit LWC ALAN 1 nabojowany 036/500 g, 038/500 g, 038/800 g 

040/1000 g, 050/1000 g, 065/2500 g, 080/4000 g, 
4) Emulgit LWC ALAN 2 nabojowany ··32 i masie od 200 g do 1000 g, z możliwością 

zmiany masy naboi co 100 g; 036 i masie od 200 g do 1200 g, z możliwością zmiany 
masy naboi co 200g; 040 i masie od 500 g do 1000 g, z możliwością zmiany masy naboi 
co 250 g, 
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5) Emulgit LWC ALAN 3 nabojowany 032 i masie od 200 g do 600 g, z moż liwością 

zmiany masy naboi co i 00 g; 036 i masie od 200 g do i 200 g, z możl iwością zmiany 
masy naboi co 200 g; 040 i masie od 500 g do i 000 g, z moż liwością zmiany masy 
naboi co 250 g. 

Emulgit LWC jest wyśm ienitym , uniwersalnym materiałem wybuchowym. Ma zasto
sowanie w górnictwie podziemnym, budowie tuneli jak również do prac w kopalniach 
odkrywkowych. 

Materi ał ten przy zachowaniu wszystkich dotychczas znanych zalet EMW, cha-
rakteryzuje s i ę ponadto (potwierdzone badaniami KD "Barbara") : 

- większą zdolnością do wykonania pracy (odpowiadającą dynamitom), 
- mn iejszą ś rednicę krytyczną , 

- zwiększoną p l astycznością . 

Mate riał ten z powodzeniem wypie raj ą w ostatn ich dwóch latach inne górn icze 
materiały wybuchowe z robót strzałowych w USA i Europie Zachodniej, stanowiąc 

ostatnie, światowe os iągn i ęc ie w zakresie techniki strzałowej. 

Zalety emulsyjnych materiałów wybuchowych produkowanych przez 
BLASTEXPOL Sp. z o.o. 

Produkowane przez firmę Blastexpol emulsyjne mate riały wybuchowe wyróżn i a 

j ą s i ę : 

- znikomą wrażliwością na bodźce mechaniczne i termiczne, przy zachowaniu 
czułośc i na ś rod ki inicjujące , 

- całkowitą wodoodpornością, 

- znikomą zawartośc i ą części toksycznych w gazach postrzałowych, 

- znaczną sztywnośc i ą naboi, co ułatwia ładowan ie otworów strzałowych w szcze-
gólnośc i poziomych i zawodnionych, 

- czułośc i ą na standardowe zapalniki (materi ały zanabojowane) lub lonty deto-
nacyjne bez konieczności stosowania dodatkowych ładunków udarowych, 

- wysoką koncentracją energii , 
- wysokim bezp ieczeństwem podczas produkcj i, transportu i ładowan ia , 

- spadkiem zagrożen ia od niewypałów w urobku, 
- całkowitym wyeliminowaniem substancji wywołujących ból głowy u personelu 

strzałowego . 

Nasze nabojowane emulsyjne materiały wybuchowe jako pierwsze w Polsce z racji 
dużego bezp i eczeństwa mogą być w zakładach górniczych dzielone metodą cięcia 
oraz swobodnie opuszczane do otworów strzałowych. 

Okreś l en i e materiały wybuchowe ekologiczne można stosować w stosunku do 
nowoczesnej generacji materiałów wybuchowych emulsyjnych produkowanych przez 
Blastexpol. Świadczą o tym następujące cechy EMW [3] : 

Bardzo wysoka wodoodporność EMW (emulsyjnych materi ałów wybuchowych) za
bezpiecza przed wnikaniem ich s kładników w środow isko , co jest typowe dla innych 
amonowosaletrzanych MW, szczególnie uczulanych nitroestrami. Należy równ i eż pod
kreś li ć , że składniki two rzące fazę o rganiczną nowoczesnych EMW (oleje, parafiny, 
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woski, emulgatory) stosowane są w p rzemyśle kosmetycznym (muszą więc być nie
szkodliwe) a w przypadku przedostania się do środowiska naturalnego ulegają bio
degradacji. Natomiast stosowane utleniacze są jednocześnie nawozami sztucznymi. 

Struktura EMW zapewn i ająca wymieszanie utleniaczy i składników palnych na 
poziomie submikronowym umożliwia ich pełne przereagowanie. W wyniku takiego 
zjawiska podczas procesu detonacji oraz w fali rozrzedzenia powstają minimalne ilości 

szkodliwych produktów gazowych. Stosowanie EMW luzem ładowanych mechanicznie 
zmniejsza ilość odpadów, którymi są opakowania (pudełka, fol ia) . 

Dodatkową zaletą EMW jest możliwość regulacji ich parametrów detonacyjnych 
w za l eżności od właściwości złoża . Dzięki temu w wyniku prawid łowo przeprowa
dzonego odstrzału uzyskuje się fale sejsmiczne i podmuchowe o niskiej intensywności, 
co pokazują pomiary drgań sejsmicznych oraz siła podmuchu mierzone przez rzeczo
znawców "Poltegoru" po wykonaniu pierwszego w Polsce 20-tonowego strzelania 
urabiającego długimi otworami w Kopalni Surowców Skalnych Zaręba (14 listo
pad 2000 r.) 

Wielkość zmierzona Wielkość dopuszczalna 

Drgania sejsmiczne [mm/s] 1,88 3,50 

Ciśnienie fali podmuchu [Pascal] 2-3,80 120 

Dlatego wydaje s i ę oczywiste, że w najbliższych latach EMW powinny stać s i ę 

domin ującym środkiem strzałowym, który wraz z nowoczesnymi nieelektrycznymi spo
sobami inicjowania (system Nonel) jest rewolucją w tej dziedzinie. 
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Eksploatacja filara oporowego w warunkach dużego zagrożenia 
tąpaniami 

Słowa kluczowe 

Wstrząsy- tąpania -filary oporowe 

Streszczenie 

Przedstawiono dotychczasowe doświadczenia w eksploatacji filarów oporowych w kopalni 
"Lubin" wraz ze szczególnym omówieniem aktualnie prowadzonej eksploatacji w dwóch 
filarach. 

l. Wstęp 

Eksploatacja złoża rudy miedzi w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym od samego 
początku nierozerwalnie związana jest z występowaniem aktywności sejsmicznej. Przejawiała 
się ona w postaci wstrząsów sejsmicznych o różnych energiach, którym dosyć szybko zaczęły 
towarzyszyć skutki w wyrobiskach. Miały różną intensywność od oprószenia ociosów, poprzez 
dynamiczne wyrzuty materiału skalnego w światło wyrobiska, aż do całkowitego zniszczenia 
wyrobiska nieraz na dużej jego długości. W zależności od tej intensywności, a także od czasu 
wystąpienia wstrząsu ze skutkami przyjęto się go różnie określać. I tak mamy do czynienia 
z odprężeniami i tąpnięciami , samoistnymi bądź sprowokowanymi. Nie zawsze silnemu wstrzą
sowi towarzyszą skutki i na odwrót nie zawsze skutki towarzyszyły wstrząsowi silnemu. 
W historii zdarzały się tąpnięcia towarzyszące wstrząsom o energii rzędu 105 Ja nawet 104 J; 
pojawiają się też wstrząsy o energiach rzędu 107 J-108 J, bez skutków w wyrobiskach. Po
tencjalne zagrożenie tąpaniami występuje w większym, czy mniejszym stopniu w każdym 
oddziale eksploatacyjnym. Jego wielkość jest związana zarówno z naturalnymi cechami góro
tworu jak i z dodatkowymi czynnikami górniczymi zależnymi od sposobu prowadzenia eks
ploatacji a zwłaszcza z samym faktem jej prowadzenia. Należy bowiem pamiętać, że nawet 
w najbardziej niekorzystnych warunkach naturalnych, w górotworze nienaruszonym eksplo
atacją tąpnięcia nie występują. 

Sytuacja górnicza staje się szczególnie niekorzystna w tzw. filarach oporowych, czyli 
w częściach niewyeksploatowanego złoża znajdującego się pomiędzy zrobami, pozostawionego 
w sąsiedztwie wyrobisk korytarzowych w celu ich ochrony. Konieczność wybierania złoża 
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uwięzionego w filarze oporowym wiąże się z powolnym sczerpywaniem się złoża w niektórych 
rejonach kopalń i z brakiem potrzeby utrzymywania dróg transportowych bądź wentylacyjnych 
chronionych dotychczas przez filar oporowy. W niniejszym artykule przedstawiono dotych
czasowe doświadczenia w eksploatacji filarów oporowych. 

2. Dotychczasowe doświadczenia kopalni Lubin z zakresu eksploatacji filarów 
oporowych 

Do dnia dzisiejszego kopalnia Lubin w pełni wyeksploatowała złoże z czterech filarów 
oporowych. Następne dwa obecnie są eksploatowane. Eksploatacja kolejnego znajduje się 
w fazie projektowej . 

Pierwsze dwa filary oporowe zostały wybrane już na początku lat osiemdziesiątych. Były to : 
filar oporowy upadowych C-14, C-15 - wyeksploatowany w latach 1979-1981 oraz filar 
oporowy pochylń A-27, A-27a wybrany w latach 1985-1986. Kolejne dwa eksploatowane były 
dopiero w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych: filar pochylń C-159-163 - lata 
1996-2000, oraz filar oporowy chodników A-22 1 i A-222 wybierany w tych samych latach. 

Obecnie kopalnia "Lubin" prowadzi eksploatację w filarze oporowym pochylń C-181-184 
będące w nomenklaturze kopalni polem X/9, oraz w filarze oporowym chodników W-74 W-2 
i pochylń C-191-194 jako pole X/10. 

Podczas eksploatacji filara oporowego upadowych C-14, C-15 towarzysząca aktywność 
sejsmiczna kształtowała się na dość wysokim poziomie. Zarejestrowano wtedy l wstrząs 

o energii rzędu 108 J, 2 wstrząsy o energii rzędu 107 J i 6 wstrząsów o energii rzędu 106 J. 
Wstrząsom tym nie towarzyszyły skutki w wyrobiskach w postaci odprężeń górotworu bądź 
tąpnięć . 

Filar pochylń A-27, A-27a został wybrany przy bardzo niskiej aktywności sejsmicznej . Oba 
te filary eksploatowane były klasycznym systemem stosowanym w tamtych latach tj systemem 
komorowo-filarowym, z zawałem stropu. Zgodnie z tym systemem eksploatacja prowadzona 
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Rys. l. System eksploatacji jednoetapowy z zawałem stropu 

Fig. l. One-phase cxploitation system with roof caving 
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była w dwóch fazach. Faza pierwsza polegała na rozcince złoża komorami i pasami na filary 
technologiczne, faza druga zaś była fazą likwidacyjną, w której podbierano filary techno
logiczne do wielkości resztkowych i wykonywano wymuszony robotami strzałowymi zawał 
ska~ stropowych. Przykładowy schemat takiego systemu przedstawiono na rysunku l. 

Kolejne dwa filary eksploatowane pod koniec lat dziewięćdziesiątych wybierane były 
nowym systemem opracowanym w latach osiemdziesiątych specjalnie dla filarów oporowych 
i pól zamykających. Zgodnie z tym systemem dwie fazy eksploatacji tj faza rozcinki i faza 
likwidacji dotychczas ze sobą nierozerwalne, zostały rozdzielone. Złoże w filarze oporowym 
najpierw całe zostaje pocięte na filary technologiczne i dopiero po całkowitym zakończeniu fazy 
rozcinki przystępuje się do likwidacji prowadząc ja najczęściej w kierunku przeciwnym do 
rozcinki. Schemat systemu eksploatacyjnego dla filarów oporowych przedstawiono na ry
sunkach 2 i 3. 

Rys.2 System eksploatacji dla filarów oporowych- faza rozcinki 

Fig. 2. Exploitation system for support pi!lars. Development phase 
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Rys.3. System eksploatacji dla filarów oporowych- faza likwidacji 

Fig. 3. Exploitation system for support pillars. Fina! extraction phase 
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Idea tego systemu sprowadza się do doprowadzenia calizny całego filara do stanu pokrytycz
nego, czyli pazniszczeniowego oraz do usytuowania wszystkich dróg transportowych i dojazdo
wych do frontu w strefie upodatnionej. Efektem tego jest utrzymanie ludzi i maszyn zaw
sze w strefie górotworu odprężonego, w jakim nie ma skłonności do akumulowania energii 
sprężystej. 

Pierwszym filarem eksploatowanym tym system był filar chodników A-221 i A-222 (sta
nowiący pole V /5 oddziah1 G-5). Pole to sąsiadowało od strony północnej z obszernymi zrobami 
zawałowymi z lat 1987-1989 oraz od strony południowej ze stosunkowo wąskim pasem (około 
250 m) zrobów utworzonych w latach 1991-1994 przy eksploatacji systemem z ugięciem 
stropu. Szerokość filara mieściła się w przedziale od 250 do 280m. Pole V/5 zlokalizowane było 
w poh1dniowej części obszaru górniczego "Lubin" w rowie tektonicznym pomiędzy dwoma 
dużymi uskokami: Uskokiem Szklar Górnych a Uskokiem Głównym Lubina. Pole zalegało 
w złożonych warunkach geologiczno-górniczych, związanych ze skomplikowaną tektoniką, 
dużymi upadami przekraczającymi nawet 20° oraz skrasowiałymi o zniszczonej strukturze 
skałami stropowymi. W środkowej i zachodniej części pola występowały liczne uskoki o zrzu
tach od 0,5 do maksymalnie 13 metrów. Uskoki te miały przebieg z północnego zachodu na 
południowy wschód i odznaczały się znacznym rozprzestrzenieniem (ponad 800m długości). 
Podzieliły one obszar złoża na kilka mniejszych bloków tektonicznych. Oprócz gęstej sieci 
uskoków, intensywnie rozwinięta była sieć spękań. Stropy wyrobisk były bardzo słabe -
zaliczone do I klasy. Złoże zaliczone zostało do II stopnia zagrożenia tąpaniami , a całe pole 
objęto strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami . Roboty eksploatacyjne w polu rozpoczęto 
w marcu 1996 roku, stosując wspomniany wyżej system eksploatacyjny. Pierwszej fazie eks
ploatacji - upodatnieniu całego filara oporowego towarzyszyła aktywność sejsmiczna na 
średnim poziomie. Zarejestrowano 25 wstrząsów o energii rzędu 105 J, 5 wstrząsów o energii 
rzędu l 06 J oraz l wstrząs o energii rzędu l O 7 J. Podczas drugiej fazy- likwidacji aktywność 
sejsmiczna kształtowała się na niskim poziomie. Należy nadmienić, że żadnemu wstrząsowi 
sejsmicznemu nie towarzyszyły skutki w wyrobiskach. 

Kolejny filar - filar pochylf1 C-159-C 163 ( pole IX/7 ) był eksploatowany w t'ym samym 
czasie co filar omawiany poprzednio. Filar o szerokości od 21 O do 220 metrów i długości 
pomiędzy zrobami około 700 m zlokalizowany był w zachodniej części kopalni. Po obu jego 
stronach występowały stare zroby zawałowe o szerokości około 600 m. Złoże zalegało prawie 
poziomo - zapadało pod średnim kątem 4° na północ . W granicach pola praktycznie nie 
występowały uskoki - głównymi zjawiskami tektonicznymi były dość liczne spękania . Eks
ploatacja podjęta w 1996 roku była już drugą próbą wybrania tego filara. Pierwsza, którą 
planowano uruchomić w 1987 zakończyła się rozległym tąpnięciem, którego skutki objęły nie 
tylko sam filar, ale również front oddziału wybierającego pole bezpośrednio do filara przy
legające. W okresie poprzedzającym tąpnięcie w samym filarze w zasadzie nie były prowadzone 
żadne roboty górnicze z wyjątkiem drążenia dwóch pasów, które umożliwiłyby przyszłą eks
ploatację. W sąsiedztwie filara eksploatację prowadził oddział G-6 w polu IX/5 frontem prze
suwającym się w kierunku do filara. Do granicy pola pozostało jeszcze około 80-100 m 
i dlatego na początku 1987 roku opracowano projekt eksploatacji złoża w omawianym filarze , 
który miał być kolejnym - po zakończeniu pola IX/5 polem eksploatacyjnym. W tym celu 
zgodnie z projektem w maju rozpoczęto wykonywanie w filarze wspomnianych dwóch wyro
bisk przygotowawczych. W dniu 20.06.1987 roku o godzinie 237 wystąpił wstrząs sejsmiczny 

264 Ses~ion I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

o energii 3,2 x 108 J. Wstrząs ten został zlokalizowany w samym środku filara oporowego . 
W wynikujego wystąpiło rozległe tąpnięcie . Skutki tąpnięcia były rozległe- nastąpiły liczne 
wyrzuty skał z ociosów, wypiętrzenia spągu , a nawet liczne zawały i spękania stropu. Znaczna 
część wyrobisk została całkowicie wypełniona materiałem skalnym. Skutkami objęte zostały 
wyrobiska o łącznej dhtgości około siedmiu kilometrów. Po tąpnięciu zaniechano eksploatacji 
w tym filarze i dopiero po paru latach przystąpiono do udrożnienia wyrobisk wewnątrz niego. 
W roku 1996 kopalnia zdecydowała ponownie przystąpić do wybierania złoża w filarze po
chylń C-159-C-163 , będąc bogatszą o doświadczenia kopalń sąsiednich z eksploatacji filarów 
oporowych przy zastosowaniu nowego, opisywanego już powyżej systemu eksploatacyjnego 
stworzonego specjalnie dla filarów oporowych. Eksploatacjęprowadzono w latach 1996-2000, 
z zastosowaniem szczególnych rygorów w celu ograniczenia do minimum zagrożenia tąpa
niami. Pole eksploatacyjne zostało zakwalifikowane do III stopnia zagrożenia tąpaniami i całe 
zostało objęte strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami. Filar objęto ciągłymi obserwacjami 
sejsmologicznymi oraz sejsmoakustycznymi aparaturą typu ARES. Służba mechaniki góro
tworu prowadziła codzienne pomiary i obserwacje zachowania się górotworu. Wykonywano 
pomiary konwergencji wyrobisk w punktach pomiarowych usytuowanych na środku filara 
i po obu jego skrzydłach, zarówno na linii rozcinki jak w głębi pola, oraz pomiary emisji 
sejsmoakustycznej wzbudzonej robotami strzałowymi za pomocą mikroprocesorowych licz
ników trzasków MLT-3. Służba miernicza wykonywała pomiary niwelacyjne na dwóch ciągach 
niwelacyjnych usytuowanych po obu skrzydłach filara z częstotliwością l raz na miesiąc . 

Ponadto stosowano aktywne metody zwalczania zagrożenia tąpaniami , polegające na stoso
waniu grupowego strzelania przodków w celu prowokowania wstrząsów górotworu i odprężeń 
oraz dodatkowo strzelania otworów o średnicy 127 mm i dhtgości 5-7 m, odwierconych 
w czole przodka, wypełnionych materiałem wybuchowym i odpalanych łącznie z pozostałymi 
otworami strzałowymi urabiającymi przodki. Dodatkowo wykonywano również szczelinę od
prężającą w spągu. Porobotach strzałowych wprowadzono ośmiogodzinny czas wyczekiwania, 
co oznaczało, że po wykonaniu strzelań na oddziale następna zmiana nie była obłożona. 
W ramach profilaktyki zawałowej każde skrzyżowanie zostało dodatkowo zabezpieczone kot
wiami linowo-cementowymi o długości5-7 m. Na każdym skrzyżowaniu zabudowano rów
nież wskaźnik rozwarstwień stropu. Pierwszej fazie eksploatacji - upodatnieniu całego fila
ra - towarzyszyła aktywność sejsmiczna na dość wysokim poziomie. Zarejestrowano 24 
wstrząsy o energii rzędu 105 J, 4 wstrząsy o energii rzędu 106 J i 4 wstrząsy o energii rzędu 107 J. 
Łączna wyemitowana energia wyniosła 2,2 x l oS J. Podczas tej fazy wystąpiły 2 odprężenia 
górotworu. Oba towarzyszyły wstrząsom o energii rzędu 107 J i oba były sprowokowane 
robotami strzałowymi, czyli wystąpiły równocześnie ze strzelaniem grupowym przodków, 
połączonym z odpaleniem otworów o średnicy 127 mm i długości 8 m. Podczas prowadzenia 
drugiej fazy eksploatacji filara O likwidacji- aktywność sejsmiczna wyraźnie zmalała . Wstrzą

som ani razu nie towarzyszyły skutki w wyrobiskach. Przebieg aktywności sejsmicznej podczas 
eksploatacji filara oporowego pochylń C-159-163 przedstawiono na rysunku 4. 

3. Aktualnie eksploatowane filary oporowe w kopalni "Lubin" 

Po zakończeniu wybierania złoża w filarach oporowych chodników A-221, 222 (oddział 

G-5) oraz pochylń C-159-163 (oddział G-7) kopalnia "Lubin" przystąpiła w roku 2000 do 
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Rys. 4. Aktywność sejsmiczna w filarze pochylń C-159-C-163 

Fig. 4. Scismic activity witl1in thc support pillar for C-159- C-163 inclincs 

eksploatacji kolejnych dwóch filarów. Są to : filar pochylń C-181-184 (pole X/9) oraz filar 
pochylń C-191-194 (pole X/10) wybierane przez oddział G-6. Oba filary zlokalizowane są 
w zachodnim rejonie kopalni, blisko granicy z kopalną "Polkowice-Sieroszowice" w niedużej 
odległości od siebie. Filary te przedstawiono na rysunku 5. 

3.1. Eksploatacja filara oporowego chodnika W-74,W-2 oraz pochylń 
C-1911194 

W rejonie omawianago filara złoże rudy miedzi zalega na głębokości od -560 m do 
- 590 m ppm, zapadając pod kątem 3°-5° na północny wschód i północ . Okruszcewanie 
bilansowe obejmuje dolomit ilasty, smugcwany oraz łupek dolomityczny. Miąższość interwału 
bilansowego wynosi od l ,6 do 2,8 m - średnio 2,5 m, w tym 2, l m dolomitu i 0,4 m łupka . 

Nad serią złożową występują dolomity wapniste masywne, średnio - i drobnoławicowe, 
spękane, z gniazdami i przerostami gipsu o miąższości 5,5 m. Utwory te przechodzą w na
przemianległe wapienie i dolomity mikrokrystaliczne, z wtrąceniami gipsowymi. Całkowita 
miąższość utworów węglanowych wynosi 67 m. W obrębie pola zlokalizowano osiem uskoków 
o zrzutach od 0,2 do 2,0 m. Nieciągłości te przebiegają w kierunku NW-SE oraz NNW-SSE. 
Wśród form mikrotektonicznych udokumentowane zostały liczne spękania i szczeliny, zwykle 
zabliźnione substancją gipsową lub ilastą. 

Roboty górnicze w rejonie omawianego filara oporowego rozpoczęto na przełomie lat 1999 
i 2000. W I etapie robót upodatniono duże filary w strefie złoża przylegającej do filara 
oporowego i osadników. Filary te o różnym kształcie i wielkości z uwagi na swe rozmiary 
i parametry wytrzymałościowe należało rozciąć w pierwszej kolejności przed przystąpieniem do 
upadatniania filara właściwego. Jednocześnie z rozcinaniem dużych filarów przystąpiono do 
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Rys. 5 . .-~~Lktualnie cksploato\vanc filary oporovlc 

Fig. 5. Support pillars currcntly cxploitcd in thc minc 

wykonywania przebudów chodnika W -74 W -2, zniszczonego jeszcze po tąpnięciu w 1977 roku 
celem utworzenia drogi dojazdowej do filara. Ponadto wykonano pierwszy odcinek drogi 
w osadniku, jako północnej drogi ucieczkowej z pola. Przebieg tego wyrobiska ustalany był 
na bieżąco przez kierownika działu robót górniczych w trakcie wykonywanych robót udraż
niających, na podstawie wyników obserwacji prowadzonych przez służby mechaniki górotworu 
i geologii. 

Po wykonaniu robót I etapu przystąpiono do etapu II- polegającego na rozcinaniu filarów 
wielkogabarytowych filara oporowego chodników na filary technologiczne, pracujące w fazie 
wytrzymałości pokrytyczne. Rozcinanie to prowadzone jest 4 komorami tworzącymi wy
równaną linię, sukcesywnie łączonymi ze sobą pasami . Roboty te przewidziane są aż do 
osiągnięcia zrobów zawałowych oddziału G-21 kopalni "Polkowice-Sieroszowice" z pozo
stawieniem płotu o szerokości 5 m. Wykonanie pełnego zakresu robót, w wyżej określonym 
rejonie, warunkuje podjęcie dalszych robót upodatniających w filarze oporowym pochylń 
C-1911194. 
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Podczas prowadzenia eksploatacji ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia tą
paniami obowiązują pewne szczególne rygory. Cały filar został objęty strefą szczególnego 
zagrożenia tąpaniami z maksymalnym obłożeniem w strefie do 18 osób. Wydłużono czas 
wyczekiwania po robotach strzałowych do ośmiu godzin wprowadzając obowiązek strzelania 
wszystkich czynnych przodków komór rozcinających filary wielkogabarytowe oraz strzelanie 
zwiększonym ładunkiem co trzeciego zabioru przodków wszystkich komór. 

Dotychczasowej eksploatacji towarzyszyła aktywność sejsmiczna na dość niskim poziomie. 
W całym okresie zarejestrowano 4 wstrząsy o energii powyżej 105 J, w tym l wstrząs o energii 
rzędu 106 J. Wstrząsowi o energii 1,0 x 106 J z dnia 10.02.2001 towarzyszyło odprężenie 
sprowokowane, którego skutkiem był zawał stropu odcinka wyrobiska długości około 18 m. 

3.2. Eksploatacja filara oporowego pochylń C-181-184 

Realizację I etapu eksploatacji filara oporowego pochylń C-1 811182/183/184, stanowiącego 
pole X/9 rozpoczęto w marcu 1999r.. 

Roboty prowadzone były zgodnie ze szczegółowym projektem eksploatacji wykonanym 
w oparciu o opracowanie "Koncepcja prowadzenia robót górniczych w rejonie filara opo
rowego pochylń C-181/182/183/184 w kopalni 0/ZG "Lubin"- wykonane przez Centmm 
Badawczo-Projektowe Miedzi "Cuprum" we Wrocławiu. W opracowaniu, stanowiącym rów
nocześnie integralną część szczegółowego projektu zawarto; charakterystykę geologiczną złoża 
i parametrów wytrzymałościowych skał, analizę sytuacji górniczej w otoczeniu filara oporo
wego, analizę rozkładu naprężeń w rejonie planowanych robót obliczonych metodą elementów 
skończonych, oraz koncepcje prowadzenia robót z kolejnością eksploatacji, organizacją odsta
wy głównej i schematem przewietrzania. 

Pole X/9 zlokalizowane jest w północno zachodniej części OG "Lubin" w całości w obrębie 
filara oporowego pochylń C-181-184. Obszar ten graniczy od strony zachodniej i północno
-zachodniej ze zrobami oddziału G-9 (pola X-1-X/4) oraz z polem X/8 oddziału G-6. Wschod
nią granicę stanowią zroby oddziału G-6 z lat 1981-1984 (pola IX/2-IX/5) . 

Złoże bilansowe zalega na głębokości od -595 m do -667 m ppm i charakteryzuje się 
zmienną miąższością od 4,2 m w częśc i południowej do 8,0 m w części północnej; średnia 
miąższość złoża wynosi 6,6 m i obejmuje 0,8 m dolomitów, 0,4 m łupków i 5,4 m piaskowców. 
Nad serią złożową zalegają średnioławicowe, zwięzłe dolomity wapniste o średniej miąższości 
2,8 m, które przechodzą w wapienie dolomityczne mikrokrystaliczne, masywne z licznymi 
gniazdami gipsu oraz naprzemiennie warstwy dolomitów i wapieni drobnokrystalicznych. 
Całkowita miąższość serii węglanowej wynosi 63 m. Złoże w polu X/9 zalega regularnie 
z nachyleniem 1--4°. Stwierdzono występowanie pojedynczych uskoków o zrzutach h= 0,5 m 
i przebiegu NW-SE. Ponadto zlokalizowano szereg spękań, szczelin oraz ślizgów tekto
nicznych. 

Zgodnie ze szczegółowym projektem eksploatacji filara oporowego w pierwszym etapie 
utworzono upodatnioną strefę złoża o szerokości około 120 metrów wewnątrz filara rozcinając 
fragment calizny w miejscu największego poszerzenia filara. Rozcinka realizowana była od 
strony pochylni C-180, siedmioma komorami drążonymi po rozciągłości w kierunku starych 
zrobów pola IX/4. W etapie drugim przystąpiono do upodatniena północnej części pola pro
wadząc rozcinkę w kierunku na zroby pola X/8. U podatniono najpierw filary wielkogabarytowe 
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zawarte pomiędzy pochylniami C-181/182/183/184 oraz przecinkami P-27 i P-28, a następnie 
przystąpiono do rozcinania części złoża od pochylni C-185 siedmioma komorami w kierunku 
zachodnim. W dniu II kwietnia 2000 r. wystąpił wstrząs sejsmiczny o energii 2,5 x l 09 J, 
połączony z rozległym tąpnięciem. Skutki objęły prawie wszystkie wyrobiska w rejonie filara 
oporowego. Łączna długość wyrobisk zniszczonych przez tąpnięcie wyniosła około 16 km. 
Wystąpiły bardzo liczne wyrzuty skał z ociosów, wskutek czego znaczna ilość wyrobisk została 
wypełniona gruzowiskiem skalnym. Ponadto, lokalnie wystąpiły wypiętrzenia spągu, na ogół na 
wysokość nie przekraczającą 0,5 m, oraz kilka zawałów stropu, głównie na skrzyżowaniach 
wyrobisk. Analizując skutki tego tąpnięcia można było zauważyć pewne zróżnicowanie ich 
intensywności. Ogólnie są one mniejsze w sąsiedztwie filarów o małych rozmiarach i zdecy
dowanie większe w sąsiedztwie filarów o dużych powierzchniach. 

Zupełnie przypadkowo kilka godzin przed wystąpieniem wstrząsu połączonego z tąpnięciem 
wykonane zostały pomiary niwelacyjne ciągów pomiarowych zlokalizowanych na powierzchni 
nad filarem oporowym pochylń C-181 do C-184. Po zaistnieniu omawianego zjawiska w dniu 
następnym pomiary te powtórzono. Porównując wyniki obu pomiarów oszacowano wartości 
osiadania powierzchni pod wpływem wstrząsu na około 141 mm. W artość ta stanowi ponad 40% 
stwierdzonej maksymalnej wartości osiadania stropu wyrobisk. Świadczy to najprawdopo
dobniej o tym, że wstrząs ten był skutkiem gwałtownego przemieszczenia całego masywu 
górotworu- od stropu do powierzchni. To gwałtowne przemieszczenia masywu związane było 
najprawdopodobniej z całokształtem dotychczasowej działalności górniczej w tym rejonie; 
wpływ upodatnienia filara oporowego był marginalny dla zaistnienia tego zjawiska. 

Po tąpnięciu, celem zapewnienia bezpiecznych, upodatnionych dróg dojściowych do filara 
oporowego, zwiększono w stosunku do projektu dotychczasowego zakres upodatnienia filara 
oporowego pochylń C-181/-182/-183/-184 w kierunku północnym. Upodatnione zostały filary 
wielkogabarytowe zawarte pomiędzy pochylnią C-180 a starymi zrobami pola X/8 oddziału G-6 
do wysokości przecinki P-35. Następnie dopiero przystąpiono do rozcinania części złoża od 
pochylni C-185 siedmioma komorami w kierunku starych zrobów. Dopiero w kolejnym etapie 
przystąpiono do rozcinki właściwego filara oporowego, prowadząc ją po wzniosie w kierunku 
południowym. 

Po tąpnięciu w oddziale aktywność sejsmiczna utrzymuje się dalej na dość dużym poziomie. 
Aktywności tej towarzysząrównież skutki w wyrobiskach. W okresie od kwietnia 2000 roku do 
połowy stycznia 2002 zarejestrowano 7 wstrząsów o energii powyżej 106 J, w tym l o energii 
rzędu 107 J i 2 o energii rzędu 108 J. Tym trzem najsilniejszym wstrząsom towarzyszyły skutki 
w wyrobiskach. W dniu 19.05.200 l przy wstrząsie o energii 4, l x 108 J wystąpiło tąpnięcie 
sprowokowane, w dniu 17.07.2001 przy wstrząsie o energii 5,0 x 107 J- odprężenie samoistne 
i w dniu 12. O 1.200 l - wstrząs o energii 2,5 x l os J i odprężenie sprowokowane. 

Należy nadmienić , że na 7 najsilniejszych wstrząsów - 6 zostało sprowokowanych ro
botami strzałowymi tzn. wystąpiło równolegle ze strzelaniem przodków lub bezpośrednio po 
nich. Świadczy to zapewnie o właściwie przyjętej profilaktyce tapaniowej i zastosowanym 
rygorom eksploatacji. Spośród wielu zasad warto wymienić najważniejsze: 

- właściwy, stosownie do parametrów wytrzymałościowych skał furty eksploatacyjnej, jej 
wysokości i szerokości otwarcia frontu, dobór geometrii rozcinki i wielkości filarów 
eksploatacyjnych, pozwalający przy ich niezbędnej podporności na przechodzenie w stan 
nośności po krytycznej z chwilą ich wydzielenia; 
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- stosowanie właściwego usytuowania linii, kierunku i postępu frontu, odpowiednio do 
występujących sytuacji górniczo-geologicznych (nachylenie do linii zrobów sąsiedniego 
pola, nachylenie linii frontu do wyrobisk, przez które front przechodzi, nachylenie do 
płaszczyzny uskoku itp.); 

- utrzymywanie wyrównanej linii frontu rozcinki z możliwością odchylenia do 3 zabiorów 
za wyjątkiem skrajnych komór, gdzie dopuszcza się wyprzedzenie od 3 do 6 zabiorów 
w stosunku do pozostałej części frontu; 

- ustanowienie strefy szczególnego zagrożenia tąpaniami dla całego rejonu prowadzenia 
robót; 

- ustalenie ośmiogodzinnego czasu wyczekiwania po robotach strzałowych; 
- utrzymanie na każdym skrzydle filara co najmniej l drogi ucieczkowej; 
- całkowity zakaz wstępu przed linię rozcinki; 
- stosowanie aktywnych metod zwalczania tąpań tj: 

grupowe strzelanie przodków, 

strzelanie urabiająco-odprężające z otworem ~127 mm o długości 8 m, co trzeci 
zabiór przodków wszystkich wyrobisk rozcinających caliznę lub filary wielkogaba
rytowe, 
strzelanie dodatkowego rzędu otworów w spągu wraz z postępem przodka; 

- prowadzenie ciągłych obserwacji i rejestracji zjawisk sejsmicznych oraz bieżące ana
lizowanie tej aktywności pod względem energii, lokalizacji i czasu występowania, 

- wykonywanie: 
pomiarów wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej górotworu po strzelaniach 
przodków mikroprocesorowymi licznikami trzasków ML T-3, 
pomiarów konwergencji wyrobisk eksploatacyjnych z częstotliwością l raz na dobę, 
pomiarów niwelacyjnych stropu - l raz w miesiącu, 
obserwacji wizualnych celem stwierdzenia zmian w górotworze w aspekcie ich 
różnicy w stosunku do zachowania przeciętnego (normalnego). 

Do połowy stycznia 2002 roku upodatniono część filara pomiędzy starymi zrobami zawa
łowymi pola IX/5 oraz zrobami podsadzkowymi pola X/7,8. Stanowi to około 25-30% 
powierzchni całego filara . Biorąc pod uwagę całą historię eksploatacji wokół filara, a zwłaszcza 
aktywność sejsmiczną, która kształtowała się zawsze na wysokim poziomie- występowały tu 
również liczne tąpnięcia -należy stwierdzić , że aktywność sejsmiczna podczas prowadzonej 
obecnie eksploatacji nie odbiega zbytnio od tej, która w polach sąsiednich występowała wcześ
niej. Pojawiają się wprawdzie wstrząsy o największych energiach, ale w zdecydowanej więk
szości są one prowokowane. Dlatego też podczas dalszej eksploatacji w celu bezpiecznego 
dokończenia wybierania filara oporowego należy utrzymywać wszystkie dotychczas obowią
zujące rygory. 

4. Podsumowanie 

W filarach oporowych w kopalniach rudy miedzi uwięziona jest znaczna część złoża. 
Obecnie w związku ze stopniową likwidacją pewnych rejonów kopalń przystąpiono do eks
ploatacji tych części złóż. Eksploatacji fi larów może towarzyszyć podwyższone zagrożenie 
tąpaniami związane z przejęciem dodatkowych obciążeń znad zrobów po obu stronach filara. 
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Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że stosowanie odpowiedniej profilaktyki tąpaniowej 
oraz rygorów eksploatacji skutecznie ogranicza istniejące zagrożenie. Obecnie eksploatowane 
filary znajdują się w rejonie, w którym zawsze występowały liczne wysokoenergetyczne wstrzą
sy, a także odprężenia i tąpnięcia. Rejestrowana aktywność sejsmiczna w eksploatowanych 
filarach nie jest zdecydowanie większa od aktywności występującej wcześniej w polach są
siednich. Stosowanie pełnej profilaktyki tąpaniowej wraz z przyjętymi rygorami powinno 
umożliwić bezpiecznie wybranie obu tych filarów. 
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Mining within support pillars in high bump hazard conditions 

Abstra et 

Recent experiences on mining within support pillars located in "Lubin" mine, including two 
case studies, are presented in the paper. 
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Technika burzenia wież szybowych w warunkach intensywnej zabudowy 
powierzchni terenu 

Słowa kluczowe 

Likwidacja kopalń 

Streszczenie 

Podczas planowania procesu likwidacji infrastruktury powierzchniowej kopalni natrafiono 
na duże utrudnienie - było nim konieczność zlikwidowania siedemdziesięciometrowej wieży 
basztowej szybu MOS VIII, położonej w bliskiej odległości od czynnych obiektów i urządzeń. 
Artykuł opisuje zastosowaną technologię wyburzenia wieży z wykorzystaniem maszyny z za
wieszoną na wysięgniku kulą do rozbijania muru. 

I. Lokalizacja 

Wieżę basztową szybu MOS VIII KWK "JAS-MOS" zlokalizowano w centralnej części 
zakładu po zachodniej stronie szybu "MOS I". Plan sytuacyjny pokazuje rysunek l. 

Wokół wieży zlokalizowano drogi dojazdowe do obiektu. W bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku przebiegają rurociągi wody i centralnego ogrzewania, kable energetyczne oraz in
stalacje sprężonego powietrza i kanalizacja. W bliskiej odległości znajdują się urządzenia 
rozdzielni 2201110/20/6 kV Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego w Gliwicach oraz 
budynek cechowni. 

2. Opis funkcji obiektu 

Wieża basztowa szybu MOS VIII została wybudowana jako obiekt wolnostojący na prze
łomie lat 1980/90 i była typu basztowego. W związku z zaniechaniem prowadzenia tej in
westycji, wieży nie wyposażono w maszyny i urządzenia. 

Wieża składała się z dwóch pylonów żelbetowych, które planowano połączyć w części 
górnej przewiązką międzypylonową. Pomiędzy pylonami usytuowano trzon prowadniczy wie
ży, oparty na belkach podtrzonowych na poziomie -2,36 m w skrzyni fundamentowej i z pla-
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nami zamocowania do przewiązki międzypylonowej na poziomie +44,16 m. Dla montażu 
urządzeń i transportu pionowego przewidziano suwnicę na poziomie +63,51 m oraz w związku 
z suwnicą otwory montażowe na wszystkich poziomach. Komunikację miało zapewnić wy
posażenie każdego z pylonów w niezależny trzon komunikacji pionowej pomiędzy poziomami 
-6,00 m a 56,19 m. W skład każdego trzonu komunikacyjnego wchodziła klatka schodowa oraz 
miał wejść wyciąg towarowo-osobowy. Obiekt zbudowano jest na rzucie prostokąta, o prostej, 
zwartej bryle. 
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Rys. 2. Przekrój pionowy 

Fig. 2. Vcrtical cross- scction ofmining towcr 

Pylon posiadał wymiary w rzucie: 
- szerokość 6,80 m, 
- długość 14,40 m, 
Trzon posiadał wymiary w rzucie w osiach słupów : 

- szerokość 5,00 m, 
- długość 6,50 m, 
Wieża w całości posiadała wymiary: 
- szerokość 14,40 m, 
- dh1gość 30,00 m, 
- maksymalna wysokość 69,30 m, 
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-powierzchnia zabudowy 432m2, 

- kubatura obiektu 29 940 m3. 
Zasadniczy podział funkcjonalno-konstrukcyjny wieży: 
- -6,00 m 7 ±0,00 m- skrzynia fundamentowa, 
- ±0,00 m 7 +45,64 m- pylony, 
- +45,64 m 7 69,30 m- przewiązka międzypylonowa. 

3. Opis konstrukcji obiektu 

Wieża została zaprojektowana w technologu mieszanej : 
-pylony w technologii żelbetowej wykonywanej na budowie. Pylony wykonano w des

kowaniu ślizgowym miały ściany grubości 60 cm od strony trzonu wieży i 40 cm 
z pozostałych stron. Na poszczególnych poziomach technologicznych stropy zapro
jektowano częściowo jako żelbetowe, a częściowo w konstrukcji stalowej; 

- trzon prowadniczy w konstrukcji stalowej kratowej; 
- klatki schodowe, usytuowano w pylonach i wykona~10 w konstrukcji stalowej. Obok 

klatek planowano usytuować dźwigi towarowo-osobowe o żelbetowej konstrukcji noś
nej. Trzon stalowy wieży wybudowano do belek na poziomie +44, 16 m i w belkach tych 
zamocowano; 

- nie zostało wykonane uzbrojenie trzonu; 
- nie wybudowano również przewiązki międzypylonowej, kończąc konstrukcję na belkach 

stalowych mocujących trzon; 
- w pylonach wykonano częściowo okna w ścianach szczytowych i częściowo konstrukcję 

stalową na poziomach technologicznych. 

4. Analiza sposobu wyburzenia wieży 

Likwidacja naziemnej części wieży szybowej była zadaniem skomplikowanym ze względu 
na rozmiary wyburzanego obiektu, a w szczególności jego wysokość, sytuację w terenie 
i konieczność ochrony otoczenia przed skutkami wyburzenia wieży. 

Pomimo intensywnej zabudowy wokół wieży basztowej szybu MOS VIII, zakładano moż
liwość wyburzenia jej metodą minerską. Potencjalne zagrożenia wynikające z zastosowanie tej 
metody to: 

- zagrożenie rozrzutem odłamów dla obiektów chronionych. W zależności od zasto
sowanego sposobu ograniczania wielkości rozrzutu metodami technicznymi i technolo
gicznymi byłoby to zagrożenie w promieniu 30- 60 m; 

- zagrożenie rozrzutem odłamów dla ludzi. To zagrożenie istniałoby w promieniu do 
100m; 

- zagrożenie drgań sejsmicznych: 
od detonacji ładunków MW, 
od upadku dużych mas podczas powalania. 
Podstawą oceny szkodliwości drgań dla budynków i budowli jest norma 
PN-85/B-02170, jednak w pobliżu znajduje się szczególnie czuła na drgania aparatura 
kontrolno-pomiarowa i zabez-pieczająca rozdzielni 220/110/20/6 kV; 
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- zagrożenie falą nadciśnienia. Zagrożenie to było istotne, ponieważ bardzo blisko znajdo
wała się cechownia i nieco dalej biurowiec z wieloma oknami; 

- zagrożenie powalenia wieży w innym kierunku niż byłoby to pożądane. Istniało ryzyko, 
że jedyny możliwy ze względu na sytuację w terenie, kierunek powalenia wieży na 
wschód, ze względu na jej konstrukcję byłby bardzo trudny do zrealizowania. 

Z powodu tak wielu zagrożeń metoda ta musiała zostać odrzucona. 
Przyjęto możliwość wyburzenia wieży basztowej szybu MOS VIII z wykorzystaniem ma

szyny z zawieszoną kulą do rozbijania mum. Zastosowanie tej metody pozwala na uniknięcie 
wszystkich zagrożeń towarzyszących metodzie minerskiej i dodatkowo umożliwia znaczne 
zmniejszenie strefy ochronnej. 

5. Prace rozbiórkowe 

Wokół wieży wyznaczono 20-metrową strefę ochronną. Konstmkcje stalowe trzonu pro
wadniczego usuwano przy pomocy maszyn wyburzeniowych zaopatrzonych w nożyce do cięcia 
stali. Ciężar elementów stalowych usuwanych żurawiem nie przekroczył dopuszczalnego 
udźwigu żurawia (według charakterystyki, określonej w DTR sprzętu). Prace w pobliżu żurawia 
prowadzono pod ścisłym nadzorem technicznym. 

Pozbawione trzonu prowadniczego pylony planowano likwidować tak, aby wyburzane 
elementy spadały pomiędzy pylony - uwarunkowane to było koniecznością chronienia esta
kady rurowo-kablowej przebiegającej w odległości ok. 5 m na północ od jednego z pylonów. 
Wysokość wysięgnika maszyny wyburzeniowej pozwalała na rozpoczęcie kruszenia murów na 
wysokości ok. 50 m, gdzie rozpoczęto pracę (rys. 3 i 4). Polegała ona na systematycznym 
kruszeniu muru wokół wierzchołka wieży wzdłuż skośnej linii "I" oznaczonej na rysunku 2, 

Rys. 3. Końcowy moment "odcinania" elementu wierzchołka wieży 

Fig. 3. Fina! cffect o f "cutting off' t he element o f t he t ower top 
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Rys. 4. Moment odrywania się elementu wierzchołka wieży 

Fig. 4. The moment o f separation of the element o f the towcr top 

a następnie wzdłuż linii "II" - kruszenie powodowało swoistego rodzaju "odcinanie" części 
pylonu. Ze względu na dużą wysokość, a co za tym idzie małą amplitudę wahnięć kuli, 
"zrzucenie" pierwszego elementu zajęło około 7 godzin. Podczas spadania pokruszonych ele
mentów oraz "odciętego" elementu (rys. 5) nie stwierdzono drgań gruntu. Następne, niższe 
części pylonów ze względu na większą amplitudę wahnięć kuli łatwiej ulegały kruszeniu. 

Rys. 5. Upadek odciętego elementu w środek pomiędzy pylony 

Fig. 5. The fali ofthe cut offelement into the middle among pylons 
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Wszystkie, w ten sposób zrzucone elementy spadły dokładnie jak to zaplanowano w środek 
pomiędzy pylony (rys. 6). Wyznaczona 20-metrowa strefa ochronna okazała się całkowicie 
wystarczająca. Na zewnątrz pylonów w odległości nie większej niż 5 metrów leżały pojedyncze, 
niewielkich rozmiarów elementy murów rozbite kulą. Estakada rurowo-kablowa nie uległa 
najmniejszym uszkodzeniom. 

Rys. 6. Elementy wierzchołków wieży leżące miQdzy pylonami. Z prawej strony nieuszkodzona estakada 

rurowo-kablowa 

Fig. 6. Elemen ts o f the towcr tops lying between pylons. On the right s ide an undamaged pipe----; and cable trestle 

6. Podstawowy sprzęt wykorzystywany przy wyburzeniu 

Do rozbiórki ścian żelbetowych pylonów zastosowano następujący sprzęt ciężki : 

- do poziomu +25,00 m maszynę typu BITACHI 500-3173 z zawieszoną na wysięgniku 
kulą o masie 3,0 tony, która uderzając w konstrukcję żelbetową, sukcesywnie ją kru
szyła, 

- poniżej poziomu+ 25,00 m nożyce do cięcia żelbetu na podwoziu koparki KOMA TSUPC 
- 400LC-5 /24 m. 

7. Uwagi i spostrzeżenia 

- Do dnia oddania artykułu do druku wieża basztowa szybu MOS VIII została wyburzona 
do lf.t swojej wysokouci. 

- Opisana w artykule technologia burzenia basztowej wieży szybowej spełniła wymagania 
oczekiwane przez inwestora. 

- W przypadku burzenia wieży basztowej szybu MOS VIII dla ochrony będących w po
bliżu obiektów całkowicie wystarczyłaby 5 metrowa strefa ochronna. 
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- Przy najbardziej niebezpiecznej części likwidacji przedstawioną technologią, udziału 

ludzi jest minimalny (jedynie operator maszyny). 
- Najbardziej czasochłonnym elementem tej technologii jest usuwanie gruzu i złomu 

z miejsca rozbiórki. 

Technique of pulling down the hoist towers in the conditions of intensive 
building development of area surface 

Abstract 

When planning the proces s ofthe liquidation o f surface infrastructure o f a min e big obstacles 
were metwith - i t was the liquidation ofthe seventy- metre - mining tower ofthe pi t s haft o f 
the MOS VIII, situated close to active structures and machinery. The paper describes the used 
technology o f pulling down the to w er by using a machine with a wall breaking ball suspended 
on ajib. 
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Możliwości prognozowania mocy kombajnu ścianowego w funkcji 
prędkości posuwu w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

Kombajn ścianowy - prognozowanie mocy- projektowanie układu noży 

Streszczenie 

Prawidłowy dobór kombajnu ścianowego do warunków danego przodka wymaga dyspono
wania modelem umożliwiającym prognozowanie poboru mocy przez kombajn w funkcji pręd
kości posuwu. Opracowano szereg modeli predykcji mocy kombajnu. Jednym z nichjest model 
opracowany w Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Wprowadzenie do niego korekty wartości 
siły skrawania uwzględniającej zmienność relacji podziałki skrawania i grubości skrawu oraz 
występowanie zjawiska samoczynnego odspajania naroży pokładu doprowadziło do uzyskania 
zgodności charakteru zależności mocy kombajnu od jego prędkości posuwu wyznaszonych na 
podstawie modelu z uzyskanymi w trakcie badań eksperymentalnych w warunkach polskich 
kopalń węgla kamiennego. Model ten może być jednak wykorzystywany tylko do wstępnego 
doboru kombajnu. Zupełnie innego podejścia wymaga bowiem projektowanie i optymalizacja 
układu noży na organie urabiającym. Rozwiązanie tego problemu można uzyskać poprzez 
zastosowanie modelu dynamicznego układu urabiania kombajnu ścianowego. W pracy opisano 
specjalistyczny program komputerowy, wykorzystujący taki model, który pozwala na wyzna
czenie poboru mocy w funkcji prędkości posuwu kombajnu. 

l. Wstęp 

Dysponowanie modelem matematycznym umożliwiającym wyznaczenie mocy rozwijanej 
przez kombajn w określonych warunkach górniczo-geologicznych jest niezbędne do prawidło
wego doboru kombajnu do warunków każdego projektowanego przodka ścianowego. Z przed
stawionej w pracy (Jaszczuk 1999) analizy wynika, że średnia wartość mocy pobieranej przez 
kombajn mieści się w granicach 34-60% mocy nominalnej. 

Mając zatem możliwość obliczenia mocy kombajnu w funkcji prędkości posuwu projek
tant systemu mechanizacyjnego jest w stanie prawidłowo dobrać nominalną moc kombajnu 
właściwą dla warunków danej ściany. Innego podejścia do zagadnienia wymaga problem 
ustalenia parametrów organów urabiających co zapewnia właściwe wykorzystanie poten-
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cjalnych możliwości technicznych kombajnu o danej mocy nominalnej w warunkach danego 
przodka. 

W odniesieniu do przedstawionych w publikacjach modeli sprawdzono ich przydatność do 
warunków polskich kopalń węgla kamiennego (Jaszczuk i in. 1993). Zarówno w przypadku 
modelu opracowanego przez DIPKMK (Metodika ... 1973), modelu Cerchar (Lebrun 1983) jak 
i modelu opracowanego w Mitsui Miike Machinery Co. , Ltd. (Tsuruoka, Suematsu 1985) 
stwierdzono, że kształtowanie się mocy obliczeniowej pod względem ilościowym i jakoś
ciowym odbiega od rzeczywistego poboru mocy uzyskanego na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów dołowych (Jaszczuk i in. 1998). 

Na charakterystykach poboru mocy przedstawionych w pracy (Jaszczuk 1999) w miarę 
zwiększania się prędkości posuwu występuje początkowo wzrost, a następnie spadek lub 
stabilizacja wartości średniej i maksymalnej sumarycznego poboru mocy przez kombajn. Nato
miast moc obliczona na podstawie wyżej wymienionych modeli rośnie w całym zakresie 
prędkości posuwu. Możliwość wykorzystania któregoś z wyżej wymienionych modeli wymaga 
zatem jego weryfikacji i modyfikacji w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych. 

Analiza możliwości adaptacji poszczególnych modeli do warunków polskich kopalń węgla 
kamiennego (Jaszczuk i in. 1993) wykazała, że w przypadku metodyki opracowanej DIPKMK 
istnieje konieczność wyznaczania wartości 8 parametrów. Ponadto ze względu na trudności 
z określaniem za pomocą przyrządu DKS-4 wskaźnika skrawalności A zaniechano jego 
dalszego wyznaczania. Stosowanie metodyki francuskiej wymaga wyznaczenia 3 parametrów 
dotychczas nie stosowanych w Polsce, w tym współczynnika, który ujmuje łączny wpływ 
parametrów technicznych noża i urabialności węgla na wartość siły skrawania. Najmniej działań 
adaptacyjnych wymaga model japoński, gdyż jego zastosowanie związane jest z wyznaczeniem 
jedynie wskaźnika kruchości węgla F k. 

W związku z powyższym w celu sprawdzenia przydatności wskaźnika kruchości węgla Fk do 
celów lokalizacji kombajnów ścianowych i weryfikacji przydatności modelu opracowanego 
w Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. (Tsuruoka, Suematsu 1985) przeprowadzono w oparciu 
o ten model obliczenia mocy kombajnów grupy KSW-500 zastosowanych w ścianach objętych 
pomiarami (Jaszczuk i in. 1998). 

2. Weryfikacja i modyfikacja modelu opracowanego w Mitsui Miike Machinery 
Co., Ltd. 

w celu weryfikacji modelu porównano wartość średnią sumarycznej mocy pobieranej przez 
kombajn w całym zakresie prędkości posuwu z wartościami mocy wyznaczonymi za pomocą 
modelu. Dla przykładu na rysunku l przedstawiono porównywane przebiegi dla ścian : 5N i 6N 
w kopalni Bogdanka. We wszystkich przypadkach linia czarna przedstawia rzeczywisty pobór 
mocy, a linia przerywana czerwona moc obliczoną. W przypadku urabiania dwustronnego jest to 
uśredniony pobór mocy dla obu zwrotów urabiania, a w przypadku urabiania jednostronnego 
pobór mocy w trakcie ruchu roboczego. 

Na podstawie porównania obu przebiegów stwierdzono, że wartości mocy obliczone za 
pomocą weryfikowanego modelu znacznie odbiegają od wartości uzyskanych na podstawie 
pomiarów. Moc obliczonajest zdecydowanie większa, przy czym rozbieżność wzrasta w miarę 
zwiększania się wysokości ściany . Ponadto w przypadku urabiania węgli trudno urabialnych 
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Rys. l . Porównanic rzeczywistego poboru mocy z wartościami wyznaczonymi z modelu (Jaszczuk 1999) 

Fig. l. Comparison of actual powcr consumption with values detcrmined by means of a model (Jaszczuk 1999) 

obliczone wartości mocy przekroczyły poziom l 000 kW, co nie miało miejsca w rzeczywistości 
nawet w odniesieniu do wartości maksymalnych. 

W związku z powyższym stosowanie oryginalnego modelu opracowanego w Mitsui Miike 
Machinery Co., Ltd. w warunkach polskiego górnictwa jest nieuzasadnione, co wynika między 
innymi z zastosowanych w modelu następujących uproszczeń : 

-- przyjęto, że wartość średniej grubości skrawu nie zależy od wysokości warstwy urabianej 
danym organem, wskutek czego jest ona zawyżona w przypadku organu tylnego; 

-- przy wyznaczaniu siły skrawania występującej na pojedynczym nożu nie uwzględniono 
liczby noży w linii skrawania; 

-- uzależnienie sumarycznej siły slaawania tylko od wysokości ściany i szerokości zabioru 
sprawia, że nie zależy ona od liczby noży będących w kontakcie z urabiana calizną. 

W rezultacie tych uproszczeń uzyskuje się zawyżoną wartość siły skrawania dla poje
dynczego noża, a odniesienie tej wartości do sumarycznej siły skrawania wykazuje, że w kon
takcie z caliznąjest tylko od 6 do 12 noży (Jaszczuk i in. 1998). 

W związku z powyższym w pierwszym etapie modyfikacji zastąpiono przyjęte w mode
lu wyrażenia upraszczają'?e ogólnie znanymi zależnościami określającymi średnią grubość 
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skrawu. W rezultacie otrzymano zależności wiążące moc kombajnu z prędkością posuwu 
w postaci: 

- dla organu wyprzedzającego , urabiającego warstwę o wysokości równej jego średnicy: 

(l) 

- dla organu tylnego, urabiającego warstwę o wysokości mniejszej od jego średnicy: 

gdzie: 
n 
D 

N · l 

kop 

N n 

a', s 

w 

NMD = n:·n·D. Ni +2·kop ·I ~ · (1-cos<pw .IOO·v)w. bni ·ni, [kW] 
120·60 2·N . Fs m m··n 10 

l 1=1 k 'l'W l 

- liczba obrotów organu urabiającego [min-l], 
- średnica zewnętrzna organu urabiającego z uwzględnieniem długości noży 

wystających z uchwytów [m], 
- całkowita liczba noży, 
- współczynnik uwzględniający powierzchnię kontaktu organu urabiającego 

z calizną, 
- liczba grup noży na organie urabiającym, 

- współczynniki skrawania, 
- wskaźnik kruchości węgla[%], 

- prędkość posuwu kombajnu [m/min], 
- liczba noży w linii skrawania, 
- szerokość krawędzi tnącej noża [mm], 
- liczba noży w danej grupie, 
- kąt środkowy oparty na łuku odpowiadającemu wysokości warstwy [rad]. 

(2) 

Wartości parametrów a' i, bj, s wyznacza się z nomogramów zawartych w pracy (Tsuruoka, 
Suematsu 1985). 

Całkowitą moc skrawania otrzymuje się poprzez zsumowanie mocy pobieranej przez silniki 
napędzające oba organy urabiające : 

(3) 

Wyznaczone na podstawie tych zależności wartości mocy przedstawiono na rysunku l 
w postaci czerwonej linii ciągłej. Pomimo tego, że otrzymane zależności uwzględniają większą 
liczbę parametrów, a tym samym lepiej powinny odzwierciedlać przebieg procesu skrawania 
wartości n;ocy obliczone za pomocą zmodyfikowanych zależności są wyższe od wartości 
uzyskanych na podstawie modelu oryginalnego. Przyczyną tego stanu może być nieuwzględ
nienie faktu, że wraz ze wzrostem prędkości posuwu kombajnu zmienia się stosunek średniej 
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grubości skrawu do podziałki skrawania Jaszczuk M., (1998) oraz zjawiska odspajania naroży 
pokładu, którego intensywność rośnie wraz ze wzrostem wysokości ściany. 

3. Korekta siły skrawania wynikająca ze zmienności relacji grubości skrawu i podziałki 
skrawania 

Korzystając z wyników badań (Metodika ... 1973; Lebrun 1983) można odnieść wartość siły 
skrawania do wartości występującej przy grubości krytycznej lub odpowiadającej optymalnej 
podziałce skrawania. Podaną w pracy (Metodika .. . 1973) zależność określającą optymalną 
podziałkę skrawania można przekształcić w celu wyznaczenia optymalnej średniej grubości 
skrawu g0 , odpowiadającej danej podziałce skrawania tśr: 

go= l 25·k 
, ljl 

bn -1 [cm] 
1,25 

(4) 

gdzie szerokość krawędzi tnącej noża (b0 ) i średnią podziałkę skrawania Ctśr) wstawia Się 
w [cm]. 

Wartość wskaźnika uwzględniającego własności plastyczne węgla (kiV) przyjmuje się od-
powiednio: 

- kij! = 0,85 - dla węgli zwięzłych, 
-kij!= 1,0- dla węgli kruchych, 
- kij! = l, 15 - dla węgli bardzo kruchych. 
Zmiana średniej grubości skrawu pociąga zmianę wartości siły skrawania. W związku 

z powyższym zmiana wartości siły skrawania przy grubości skrawu mniejszej od optymalnej jest 
uwzględniona poprzez współczynnik korekcyjny k 1, a przy grubości większej od optymalnej 
poprzez współczynnik korekcyjny k2. Oba współczynniki można wyznaczyć z następujących 
zależności [53]: 

(5) 

(6) 

gdzie: 
topt -podziałka optymalna [cm], 
kzsR - współczynnik odsłonięcia przodka, 
określone są odpowiednio przez wyrażenia przedstawione w pracy (Metodika ... 1973). 

Ze względu na fakt, że korektę siły skrawania przeprowadza się w odniesieniu do siły 

występującej przy optymalnej grubości skrawu g0 , współczynnik zmiany obciążenia kw można 
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wyznaczyć jako średnią ważoną wymienionych powyżej współczynników korekcyjnych k1 i k2 
z uwzględnieniem iloczynów średniej grubości skrawu na odcinkach drogi skrawania w trakcie 
jednego obrotu organu urabiającego, na których grubość skrawu jest odpowiednio mniejsza lub 
większa od grubości optymalnej i długości tych dróg, z następującej zależności (Jaszczuk 1999): 

k = _k..:_] _· g__o]_' -=l]_+_k_2~· g---'2'-·-1=-2 
w g·(ll+l2) 

(7) 

Ponieważ średnia grubość skrawu zależy od wysokości warstwy urabianej danym organem, 
dalsze rozważania przeprowadzono oddzielnie dla organu wyprzedzającego i organu tylnego. 

Organ wyprzedzający 
Ponieważ organ wyprzedzający urabia warstwę o wysokości równej jego średnicy prędkość 

posuwu kombajnu, przy której średnia grubość skrawu jest równa optymalnej, można wyz
naczyć z warunku: 

(8) 

W zakresie prędkości posuwu kombajnu mniejszych od wyznaczonej z powyższej zależności 
średnia grubość skrawu zawsze będzie mniejsza od optymalnej . Stąd współczynnik zmiany 
obciążenia wyznaczony z zależności (7) jest równy współczynnikowi korekcyjnemu k1 : 

kw=ki,dlav < vg (9) 

Po przekroczeniu pr((dkości v g na dfodze skrawania noża będą występowały trzy strefy: dwie 
o grubości skrawu mniejszej i jedna o większej od grubości optymalnej (rys . 2). 

Rys. 2. Usytuowanie wyróżnionych stref grubości skrawu dla organu wyprzedzającego (Jaszczuk 1999) 

Fig. 2. Arrangemcnt o f distinguishcd zones o f cut depth - a leading cutting drum (Jaszczuk 1999) 
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Ze względu na występującą w tym przypadku symetrię obie strefy o grubości skrawu 
mniejszej od optymalnej są identyczne. Zasięg poszczególnych strefwyznacza kąt środkowy cp0 

określający miejsce położenia grubości skrawu równej gmbości optymalnej. Wartość tego kąta 
wyznaczyć można z zależności : 

rc ·g ·m·n cp
0 

= arc sin= _::__::.o __ 
2v 

(l O) 

Wartość współczynnika zmiany obciążenia w rozważanym przypadku oblicza się z wy
rażenia : 

(11) 

Organ tylny 
Przy zastosowaniu W' ścianie o wysokości H organów urabiających o średnicy D, do 

urobienia tylnym organem pozostaje warstwa przy spągu wyrobiska o wysokości W= H- D. 
Kąt środkowy (j)w oparty jest na łuku wynikającym z wysokości tej warstwy. 

Ze względu na możliwość wystąpienia różnej liczby stref związanych z grubością skrawu, 
należy rozpatrywać oddzielnie dwa przypadki: 

- gdy wysokość warstwy przyspągowej jest mniejsza lub równa połowie średnicy organu 
urabiającego, 

- gdy wysokość warstwy przyspągowej jest większa od połowy średnicy organu ura
biającego. 

W pierwszym przypadku wartość prędkości posuwu kombajnu, przy której zasięg strefy 
o grubości skrawu większej od grubości optymalnej znajdzie się w zakresie drogi skrawania 
noża, wyznaczyć można z zależności określającej równość kątów cp0 i cpw: 

cp ·g ·m·n 
cpw =arcsin w 0 

(1-coscpw )·v g 

(12) 

Stąd otrzymujemy: 

v = cpw ·go ·m· n 
g sincpw · (1-coscpw) 

(13) 

Poniżej tej granicznej wartości prędkości posuwu kombajnu występuje tylko jedna strefa 
o grubości skrawu mniejsze od optymalnej. Wartość współczynnika zmiany obciążenia w roz
wa~anym przypadku określa zatem zależność (9). 

Gdy prędkość posuwu kombajnu jest większa od wyznaczonej z zależności (13) będą 
występowały dwie strefy określone przedziałami (O,cp0 ) i ( cp0 ,cpw), dla których należy wyznaczyć 
średnią grubość skrawu oraz dhtgość drogi skrawania (rys . 3 ). 
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Rys. 3. Występowanic dwu stref o różnej grubości skrawu dla organu tylnego, gdy W D (Jaszczuk 1999) 

Fig. 3. Occurrencc o f two zoncs o f diffcrent cut depth- a trailing cutting drum (Jaszczuk 1999) 

W pierwszej ze stref średnia grubość skrawu jest mniejsza od optymalnej i stąd zmianę siły 
skrawania określa w niej współczynnik korekcyjny k1, natomiast w drugiej strefie o grubości 
większej od optymalnej współczynnik korekcyjny kz. 

Wyznaczający zasięg obu stref kąt <p 0 określa zależność: 

<p ·g ·m·n 
<p - arcsin w 0 

o -
(1-coscpw )·v 

(14) 

Wartość współczynnika zmiany obciążenia w rozważanym przypadku wyznacza się z wy
rażenia: 

(15) 

W przypadku, gdy wysokość warstwy przyspągowej równa jest połowie średnicy organu 
urabiającego, wartość współczynnika zmiany obciążenia kw wyznaczana jest tak jak w przy
padku organu wyprzedzającego z zależności (11). 

Gdy wysokość warstwy przyspągowej jest większa od połowy średnicy organu urabiającego 
graniczną wartość prędkośc i posuwu kombajnu, poniżej której występuje tylko jedna strefa 
o grubości skrawu mniejszej od optymalnej, wyznacza się z warunku równości średniej gmbości 
skrawu odpowiadającej drodze skrawania określonej kątem środkowym 'Pw i optymalnej gru
bości skrawu: 

V 
- <rw ·go ·m·n 

d -
g (1-coscpw) 

(16) 
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Wartość współczynnika zmiany obciążenia przy prędkościach mniejszych od granicznej 
określa się w rozważanym przypadku również z zależności (9). 

Przy prędkości posuwu kombajnu większej od wyznaczonej z wyrażenia (16) w zależności 
od relacji cp 0 i CJlw, mogą wystąpić dwie lub trzy rozpatrywane strefy grubości skrawu. Przy 
spełnieniu warunku cp 0 > n- 'Pw występują trzy różne strefy, z czego w dwóch następujących 
przedziałach (O,cp0 ) , (cp- cp0 ,cpw) grubość skrawujest mniejsza od optymalnej (rys. 4). 

Rys. 4. Usytuowanie trzech wyróżnionych stref grubości skrawu dla organu tylnego gdy W: D (Jaszczuk I 999) 

Fig. 4. Arrangement ofthrce distinguished zon es o f cut dcpth- a trailing cutting drum (Jaszczuk l 999) 

Ponieważ cp0 jest funkcją prędkości posuwu kombajnu przypadek ten ma mlejsce gdy 
prędkość posuwu kombajnu zawiera się w przedziale: 

'Pw ·go ·m·n < v < 'Pw ·go · m· n (17) 

(1-coscp w ) sincp w · ( 1-coscp w ) 

Przy prędkości posuwu większej od wartości wyznaczonej z zależności: 

cp ·g · m ·n 
V = w o 

gw sincp w · (1-coscp w ) 

(18) 

występują dwie strefy związane z grubością skrawu, odpowiednio mmeJsza i większa od 
grubości optymalnej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku, gdy wysokość warstwy przy
spągowej jest mniejsza lub równa połowie średnicy organu urabiającego. W związku z po

wyższym zależność określająca wartość współczynnika zmiany obciążenia w rozważanym 
przypadkujest taka samajak w wyżej wymienionych (15) . 

Jak wcześniej wspomniano przy prędkościach posuwu zawierających się w przedziale 
określonym zależnością (17), będą występowały trzy strefy określone przedziałami (O,cp0 ), 

( cp 0 , n - cp0 ), (n - cp0 cp,w). Ponieważ w pierwszym i trzecim przedziale grubość skrawu 
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jest mniejsza od optymalnej i zmianę_ wartości siły skrawania uwzględnia się_ w nich poprzez 
współczynnik korekcyjny k1, a w środkowym natomiast poprzez współczynnik korekcyjny k2, 
wartość współczynnika zmiany obciążenia w rozważanym przypadku wynosi: 

kt ·(I -cos<p w)- 2· (kt - k 2 )·cos<p 0 kw= , dla v > V g 
1-COS<Jlw 

(19) 

Wprowadzenie do modelu współczynnika korekcyjnego kw sprawiło, że w zdecydowanej 
większości analizowanych ścian charakter przebiegu obliczonej mocy odpowiada przebiegowi 
mocy uzyskanemu na podstawie pomiarów. Dowodzi to istotności czynnika zmiany relacji 
grubości skrawu i podziałki skrawania i celowości uwzględnienia go w obliczeniach poprzez 
wprowadzenie w postaci zaproponowanego współczynnika korekcyjnego kw. 

4. Korekta wynikająca z uwzględnienia zjawiska wypychania naroży pokładu 

Dotychczasowe badania dotyczące warunków pracy kombajnów ścianowych i stanu utrzy
mania stropu wyrobiska (Kundel 1978) wykazały, że w wyniku występowania zjawiska od
spajania naroży pokładu rzeczywisty kształt, a tym samym i pole przekroju warstwy skrawanej 
prŻez kombajn różnią się_ od teoretycznego. 

W warunkach polskich kopalń wę_gla kamiennego stwierdzono, że intensywność wystę
powania zjawiska wypychania naroży pokładu zależy w głównej mierze od własności wę_gla 
zalegającego w pokładzie i wysokości ściany (Jaszczuk i in. 1993). 

W przypadku wę_gli wszystkich typów, wraz ze wzrostem wysokości ściany rośnie szero
kość dodatkowo odsłoniętego pasa stropu, a przekrój odpadającej warstwy wę_gla ma kształt 
trójkątny. Zmniejszenie pola przekroju warstwy skrawanej powoduje obniżenie obciążenia 
poszczególnych organów ze względu na mniejszą liczbę_ noży będących w kontakcie z calizną 
(rys. 5). 

Rys. 5. Przekrój warstwy skrawanej przy wystepowaniu zjawiska samoczynnego odspajania naroży pokładu 

Fig. 5. Cross section o f the cutting zon e during occurrencc o f spalling o f seam top corncrs 
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Przyjmując, że liczba noży będących w kontakcie z caliznąjest proporcjonalna do przekroju 
warstwy skrawanej, współczynnik zmniejszenia obciążenia organu urabiającego można określić 
następująco: 

(20) 

Przy szerokości odpadającej warstwy, mierzonej 
w przypadku ścian kombajnowych (Kundel 1978): 

przy stropie wyrobiska, która wynosi 

- dla węgli trudno urabialnych 

6a = 0,4 ·H -75 [cm] (21) 

- dla węgli średnio i łatwo urabialnych 

6a = 0,4 ·H- 65 [cm] (22) 

współczynnik zmniejszenia obciążenia organu urabiającego, w przypadku gdy 6a:::; z określają 
wyrażenia: 

- dla organu wyprzedzającego: 

6a·(2·H-D) 
ksg =l 

(23) 
2·H·z 

- dla organu tylnego: 

t.a·(H-D) 
ksd =l 

(24) 
2·H·z 

W wyrażeniach (21, 22) wysokość ściany (H) należy wstawiać w [cm]. 

Współczynnik zmniejszenia obciążenia organu urabiającego, w przypadku gdy t.a : · z 
wynosi : 

- dla organu wyprzedzającego: 

ks, = H· 6a ·[2 ·(2_+_!2)-(2_)2 -(.!2)2 -1] 
g 2· D·z 6a H t.a H 

(25) 

- dla organu tylnego : 

6a·(H-D) 
ksd =l 

(26) 
2·H ·z 
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Dzięki wprowadzeniu współczynnika ks, w przypadku wszystkich ścian objętych pomia
rami, uzyskano zdecydowanie mniejsze zróżnicowanie obliczonych wartości mocy i wartości 
średniego poboru mocy wyznaczonych na podstawie przeprowadzonych pomiarów, szczególnie 
w przypadku ścian o wysokości większej od 3 m (Jaszczuk i in. 1998). Odspajanie górnych 
naroży pokładu jest zatem kolejnym czynnikiem istotnie wpływającym na pobór mocy przez 
kombajn i powinien być uwzględniony w modelu. 

5. Zmniejszenie obciążenia organów urabiających w wyniku łącznego uwzględnienia 
zjawiska odspajania naroży pokładu oraz zmienności relacji grubości skrawu i podziałki 
skrawania 

Łączne uwzględnienie czynników związanych ze zjawiskiem odspajania naroży pokładu 
oraz zmiennością relacji grubości skrawu i podziałki skrawania wymaga dalszej pogłębionej 
analizy. Wynika to z faktu, że w poszczególnych strefach związanych z grubością skrawu 
mniej~ą lub większą od optymalnej występuje zróżnicowanie pola przekroju odpadającej 
samoczynnie warstwy węgla. Pociąga to za sobą konieczność wyznaczania współczynników 
zmniejszania obciążenia organu osobno dla każdej ze stref związanych z grubością skrawu 
i uwzględnienia iloczynu odpowiednich współczynników dla każdej ze stref (Jaszczuk 1999). 

Organ wyprzedzający 
Przy urabianiu z prędkością mniejszą od granicznej (vg, Vgd), sumaryczny wpływ obu 

czynników może być uwzględniony w postaci iloczynu odpowiadających im współczynników: 

(27) 

Zgodnie z rozważaniami przedstawionymi poprzednio na drodze skrawania noża będą 
występowały trzy strefy: dwie o grubości skrawu mniejszej i jedna o większej od grubości 
optymalnej. 

Po przekroczeniu prędkości granicznej współczynnik uwzględniający łączny wpływ czyn
ników związanych z grubością skrawu i rzeczywistym przekrojem warstwy skrawanej, po
wodujących zmianę obciążenia organu wyprzedzającego, wyznaczono jako średnią ważoną 
iloczynu współczynników uwzględniających oba czynniki w poszczególnych strefach. 

Postać końcowa wyrażenia służącego do jego wyznaczenia jest następująca (Jaszczuk 1999): 

( 
ó.aD(l + COS<p 0 )) ( 

kg=k1(1-cos<p 0 ) k5g+ SHz +k2cos<p 0 ksg 

Organ tylny 

ó.aD(l + COS<p 0 )) 

4Hz 

(28) 

Podobnie, jak w przypadku organu wyprzedzającego, przy prędkościach posuwu kombajnu 
mniejszych od granicznej (v g' v gd), sumaryczny wpływ omawianych czynników uwzględnia się 
w postaci iloczynu odpowiednich współczynników: 

(29) 
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Pozostałe przypadki wymagają przeprowadzenia dodatkowej analizy i wyznaczenia współ
czynników zmniejszenia obciążenia dla każdej ze stref związanych z grubością skrawu. 

Gdy wysokość warstwy przyspągowej jest większa od połowy średnicy organu urabiającego, 
a prędkość posuwu zawiera się w przedziale: Vgd < v < vgw, występują trzy strefy grubości 
skrawu i zgodnie z przyjętą zasadą współczynnik uwzględniający łączny wpływ rozważanych 
czynników określa wyrażenie: 

(30) 

1-COS(j)w nD(<po <pw -<po -n n-2<po) 
gmax 2 -+ + 

<pw n n n 

Gdy wysokość warstwy przyspągowej jest mniejsza lub równa połowie średnicy organu 
urabiającego, a prędkość posuwu v >V g, oraz gdy wysokość warstwy przyspągowej jest większa 
od połowy średnicy organu urabiającego, a prędkość posuwu v > Vgw, występują dwie strefy 
grubości skrawu i wyrażenie służące do wyznaczenia współczynnika uwzględniającego łączny 
wpływ czynników związanych ze zmianą obciążenia organu tylnego przyjmuje postać: 

nD [k k 1-cos<po <po k k cos<po - cos<p w 
g max T I S I + 2 S2 

k 
_ <po n <pw -<po 

d-
1-cos<p w nD (<po (j)w -<po) 

gmax 2 - + 
(j)w n n 

(31) 

Moc kombajnu wynikającą z oporów urabiania calizny węglowej z uwzględnieniem łączne
go wpływu czynników związanych ze zmianą relacji grubości skrawu i podziałki skrawania oraz 
występowaniem zjawiska odspajania naroży pokładu, wyznacza się z zależności: 

- dla organu wyprzedzającego: 

- dla organu urabiającego warstwę przyspągową: 

gdzie: 
- kg należy wyznaczyć z zależności: (27) dla v <V g 

(28) dla V;-. V g 
- kd należy wyznaczyć z zależności: (29) dla v < Vgd 

(30) dla Vgd <V < Vgw 
(31) dla V> Vgw. 

(32) 

(33) 
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Przedstawione zależności służą do wyznaczenia mocy kombajnu wynikającej z oporów 
urabiania calizny węglowej. Ponieważ przebieg procesu ładowania urobku organami urabia
jącymi ma również wpływ na obciążenie poszczególnych silników, a tym samym i pobór mocy 
przez kombajn, czynnik ten powinien być uwzględniony w końcowej wersji modelu razem 
z oporami przemieszczania kombajnu wzdłuż czoła ściany. 

6. Uwzględnienie dodatkowych oporów związanych z ładowaniem urobku 

W celu ustalenia udziału procesu ładowania urobku i oporów przemieszczania kombajnu 
wyznaczono, dla każdej z badanych ścian, stosunek różnicy mocy rzeczywistej i mocy 
obliczonej na podstawie modelu uwzględniającego tylko opory skrawania do mocy rze
czywistej. Okazało się, że udział poboru mocy związany z oporami ładowania i przemiesz
czaniem kombajnu zawiera się w granicach 16-60%. Przy czym im mniejsze są opory 
skrawania tym udział tenjest większy. Dla przykładu w ścianie 4 w kopalni Sośnica (węgiel 
łatwo urabialny) udział ten wynosi 60%, w ścianie 5N w kopalni Bogdanka (węgiel średnio 
urabialny) przy szerokości zabioru 0,95 m 57%, a w ścianie G-VIII w kopalni Knurów 16%. 
Udział rozważanych oporów jest zgodny z wynikami badań oporów ładowania na stanowisku 
badawczym, w trakcie których ustalono, że moment oporów ładowania stanowi 13-60% 
momentu oporów skrawania (Matyja, Krauze 1977). Z powyższego wynika, że udział sa
mych tylko oporów ładowania w sumarycznej mocy pobieranej przez kombajn może docho
dzić do 40%. 

Za pomocą procedury regresji krokowej (Potocki, Chowaniec 1980) uzyskano następuj ącą 
postać równania korelacji wielokrotnej, pozwalającego na wyznaczenie współczynnika uw
zględniającego rozpatrywane opory: 

kj = -2,6629- 0,4 · H+ 2,3 · D+ 0,0584 · Fk 

Odchylenie standardowe składnika resztowego SR =O, 17 
Błąd estymacji E = 11 ,57% 
Współczynnik determinacji R2 = 95,89% 

(34) 

Wszystkie wartości testu t Studenta poszczególnych współczynników regresji ujętych w mo
delu są większe od wartości krytycznej t(6;0,05) = 2,447 

Wartość współczynnika korelacji wielokrotnej R = 0,979237 
Równanie to może być wykorzystane do predykcji współczynnika uwzględniającego opory 

ładowania urobku i przemieszczania kombajnu, w następującym zakresie wartości poszcze
gólnych zmiennych objaśniających: 

- H = 2,3-4,2 [m] , 
-D = 1,7-2,0 [m], 
- Fk = 7-45 [%]. 
Pobór mocy przez kombajn w warunkach danej ściany wyznacza się z następującej za

leżności: 

(35) 
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Rys. 6. Przebieg poboru mocy wyznaczony na podstawie zmodyfikowanego modelu (Jaszczuk I 999) 

Fig. 6. Run ofpower consumption determined on thc basisof the improved model (Jaszczuk I 999) 

Na rysunku 6 przedstawiono przykładowo przebiegi wartości poboru mocy kombajnu obli
czone na podstawie uzyskanego modelu (linie bordowe) i średnie wartości mocy uzyskane 
w trakcie pomiarów (linie czarne). 

Analiza zgodności mocy obliczonej na podstawie uzyskanego modelu z mocą rzeczywistą 
pobieraną przez kombajn w poszczególnych ścianach wykazała, że w zdecydowanej większości 
przypadków otrzymano dobrą zgodność, jedynie w 2 ścianach uzyskano rozbieżność porów
nywanych wartości. Niezgodność przebiegów mocy obliczonej i rzeczywistej w obu tych 
ścianach prowadzonych w KWK "Mysłowice" może wynikać z występowania w nich zjawiska 
dodatkowego odprężenia calizny węglowej związanego z prowadzeniem eksploatacji z pod
sadzkąhydrauliczną. Długie postoje ścian wynikały z faktu, że praca kombajnu odbywała się na 
przemian z pracami podsadzkowymi. 

7. Wykorzystanie potencjalnych możliwości technicznych kombajnu 

Zmodyfikowany model japoński przydatny jest do celów doboru wymaganej mocy kom
bajnu do warunków danego przodka oraz do wstępnego oszacowania możliwego do uzyskania 
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zakresu prędkości posuwu kombajnu. Nie pozwala natomiast na ustalenia parametrów organów 
urabiających w kontekście właściwego wykorzystania potencjalnych możliwości technicznych 
kombajnu o danej mocy nominalnej w warunkach danego przodka. Prognozowanie prędkości 
posuwu kombajnu, wyposażonego w silniki napędzające organy urabiające o określonej mocy 
nominalnej, przy zastosowaniu organów urabiających o zdefiniowanych parametrach (układ 
noży, typ noży, średnica, zabiór) wymaga bowiem dysponowania modelem układu urabiania 
pozwalającym na symulację komputerową procesu urabiania calizny węglowej. 

Model dynamiczny układu urabiania kombajnu ścianowego, składający się z modelu fizycz
nego i matematycznego opracowano w Instytucie Mechanizacji Górnictwa Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach (Dolipski i in. 2000). W modelu tym uwzględniono następujące czynniki: 

- własności mechaniczne urabianego węgla, 
- cechy dynamiczne układu urabiania, 
- stereometria organu urabiającego, 
- cechy konstrukcyjne noży urabiających, 
- parametry pracy kombajnu. 
Po doświadczalnej weryfikacji (Dolipski i in. 2001) modeljest wykorzystywany do: 
- projektowania układu noży na organie urabiającym, 
- optymalizacji parametrów układu urabiania kombajnu, 
- komputerowych symulacji przebiegu procesu urabiania, 
- wspomagania wnioskowania przy analizie wyników badań doświadczalnych. 
Model ten posłużył do opracowania specjalistycznego programu użytkowego GeneSiS, 

służącego do projektowania organów konwencjonalnych i nowej generacji o zmiennej odle
głości wierzchołków noży od osi obrotu (Dolipski i in. 200la). 

Program ten składa si<:< z nast((pujących modułów: 
- projektowania układu noży na pobocznicy płatów ślimaka i tarczy odcinającej, 
- projekcji skrawów wykonywanych poszczególnymi nożami, 
- wyznaczania obciążenia zewn<:<trznego organu, 
- prognozowania wychodu klas ziarnowych urobku. 
Na podstawie wartości średniej i maksymalnej momentu obrotowego na wale organu można 

prognozować możliwą do uzyskania wartość prędkości posuwu w warunkach danej ściany. 

8. Podsumowanie 

Istnieje możliwość prognozowania poboru mocy przez kombajn w funkcji prędkości posuwu 
w warunkach polskich kopalń węgla kamiennego. Przedstawiony w niniejszej pracy zmodyfi
kowany model opracowany w Mitsui Miike Machinery Co., Ltd. Zaleca się wykorzystywanie go 
do celów wstępnego doboru mocy kombajnu ścianowego do danych warunków górniczo-geolo
giczpych. Łatwość wyznaczania wskaźnika kruchości oraz prostota obliczeń sprawiają, że może 
być on stosowany zarówno przez producentów, jak i użytkowników kombajnów. 

Optymalizacja układu noży na organie urabiającym może być przeprowadzonajedynie przy 
wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania, które pozwala także na prognozowanie 
poboru mocy kombajnu w funkcji pr<:<dkości posuwu. Instytut Mechanizacji Górnictwa dyspo
nuje takim programem, który wykorzystywany jest do projektowania organów urabiających 
produkowanych przez ZZM S.A. w Zabrzu. 
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Possibilities of shearer power consumption prediction under conditions 
of Polish Coal Mines 

Abstract 

A correct selection o f a shearer suitable for defined operating conditions needs a model that 
enables prediction ofpower versus shearer haulage speed. There are several models ofshearer's 
power consumption prediction. One ofthem is the model worked out at Mitsui Miike Machinery 
Co., Ltd. Introducing to this model a method of correction ofvalues of a cutting force, in w hi ch 
variation o f the ratio o f a cutting pitch to a depth o f cut and occurrence o f spalling o f seam top 
comers are taken into account, has brought about attainment of consistence ofthe dependence of 
power on shearer haulage speed determined as a result of identification tests. This model is 
useful only in the field of preliminary selection of a shearer. Qui te different approach to the 
problem is needed w hen designing and optimisation o fan arrangement o f cutting to ols on cutting 
drums are taken into account. Then the correct solution can be achieved by use of a dynamie 
model of a shearer's cutting system. The application of this model in the form of a computer 
program is described in the paper. 

Sesja I 297 





Antoni KIDYBIŃSKI 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
?odziemnej 2002, s. 299-318 

Stateczność skał stropowych w kopalniach rud miedzi w świetle badań 
symulacyjnych 

Słowa kluczowe 

Bezpieczeństwo- geomechanika- górotwór- strop- rozwarstwienie- obudowa kotwiowa 

Streszczenie 

Omówiono dane wejściowe do symulacji numerycznej stateczności stropów płytowych 
(w postaci krzywej rozkładu grubości płyt) oraz filarów w stanie pokrytycznym (krzywe 
pokrytyczne wg badań laboratoryjnych),jak również przyjęte do badań typowe przykłady profili 
wytrzymałościowo-rozwarstwieniowych skał stropowych. Przeanalizowano wyniki symulacji 
progresywnego rozpadu filarów otaczających komory- jako podłoża uginających się płyt skał 
stropowych, a następnie - pionowy zasięg strefy niestateczności w stropie w zależności od 
właściwości skał stropowych i wymiarów wyrobiska. Przedstawiono wyniki łącznej symulacji 
zachowania się stropu nieciągłego oraz deformacji i zasięgu zniszczenia przyległych filarów. 
Wyniki badań obejmują zależność pionowego zasięgu odspojenia stropu od jego rozpiętości 
(szerokości wyrobiska) oraz wpływ szerokości filarów na zasięg ich spękania i deformację 
pionową (konwergencję). Wnioski dotyczą warunków bezpiecznego utrzymywania niektórych 
wyrobisk bez obudowy oraz metod oceny konieczności stosowania obudowy dodatkowej (dht
gich kotwi linowo-spoiwowych). 

l. Stan wiedzy w zakresie pracy stropów nieciągłych 

W literaturze zarówno krajowej jak i-w znacznie szerszym zakresie- zagranicznej stropy 
nieciągłe rozpatrywane są według jednego z poniżej podanych schematów: 

a. Bloki o nieregularnych kształtach 
Podejście to stosują szczególnie autorzy skandynawscy, co- jak można przypuszczać

jest wynikiem masywnej i nieregułamej budowy skał magmowych tworzących stropy wyrobisk 
w szwedzkich kopalniach rud żelaza (Kiruna, Boliden), podobnie jak w kanadyjskich kopalniach 
rud (Sudbury) i niektórych kopalniach w USA i RPA (Praski 1998). 

Najprościej ujmując to podejście można stwierdzić, że opiera się ono na teorii bloku 
kluczowego, czyli takiego bloku skalnego w stropie wyrobiska, którego wypadnięcie (usunię-
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ci e) powoduje zawał całego stropu. Istotą eliminacji tego zagrożenia jest zakotwienie bloku klu
czowego do jego otoczenia skalnego, co powoduje zachowanie stateczności całego stropu 
wyrobiska na określonym odcinku jego długości. Zadaniem najtrudniejszym jest określenie 
kształtu i położenia tego bloku w górotworze, co próbuje się robić analizując statystyczne 
rozkłady kierunków powierzchni spękań skał stropowych. 

b. Kruchy strop laminowany (Pytel i in. 1999) 
Podejście to zakłada sprężysto-kruchy model skał stropowych zaś obliczenia wykonuje się 

metodą elementów skończonych budując siatkę elementów stropowych odwzorowującą gęstą 
laminację skał. Ocena stateczności stropu odbywa się przez sprawdzenie czy siły osiowe 
w kotwiach stropowych nie przekraczają wartości dopuszczalnych (nośności pojedynczych 
kotwi). Metoda ta nadaje się najlepiej do gęsto uwarstwionych skał stropowych i jest właściwie 
metodą analizy ośrodka ciągłego z występującymi poziomymi płaszczyznami osłabienia struk
turalnego. 

c. Blok skotwionych skał stropowych 
Jest to tradycyjna metoda badania stateczności skotwianego bloku skał stropowych, trak

towanego jako fizyczna całość, oddzielnie od pozostałej części skał stropowych, popularna 
zwłaszcza w II połowie XX wieku w literaturze północno-amerykańskiej związanej z górni
ctwem węgla kamiennego. W niektórych ostatnich publikacjach krajowych opisujących tę 
metodę (Korzeniowski 1999) podkreśla się- w odniesieniu do kopalń LGOM- rolę rozwar
stwienia i spękania stropu w analizie jego stateczności. 

d. Belki spękane (voussoir beam) 
Już w latach pięćdziesiątych powstały pierwsze dojrzałe naukowo i zastosowane w praktyce 

górniczej rozwiązania spękanej pionowo belki (płyty) stropowej pracującej poprzez stopniowe 
miażdżenie przegubów bloków (Kuźniecow 1950; Corlett 1956). W ostatnim dziesięcioleciu 
szereg autorów znacznie wzbogaciło to podejście, czyniąc z niego narzędzie do projektowania 
inżynierskiego. 

J.Q. Ran i inni (Ran i in. 1994) na podstawie badania belek skał w specjalnym stanowisku 
laboratoryjnym oraz modelowania numerycznego określili warunki zniszczenia stropu wskutek 
poślizgu na powierzchniach stykowych bloków skał stropowych, poświęcając szczególną uwa
gę belkom o dwóch pęknięciach pionowych na rozpiętości . Ci sami autorzy w kolejnej pracy 
(Mottahed, Ran 1995) przeanalizowali warunki i kryteria obwału płyty stropowej w zależności 
od liczby pęknięć pionowych i długości środkowego bloku przelotowego. 

Dużym osiągnięciem omawianej metody dokonanym w ostatnim okresie (Diederichs, Kaiser 
1999) jest wyznaczenie kryterium obwału spękanego stropu, jako stosunku wytrzymałości skały 
na jednoosiowe ściskanie do maksymalnego naprężenia ściskającego na przegubie płyty, 
określanego numeryczną analizą symulacyjną, a także - wyznaczenie na drodze empirycznej 
cleformacyjnego kryterium zawału stropu w zależności od grubości płyty i jej sztywności. 

Omówione w skrócie cztery podejścia do analizy stropów o strukturze nieciągłej nie wy
czerpują możliwości badawczych, a ponadto mogą być między sobą kombinowane dla roz
wiązania konkretnych celów aplikacyjnych. Specyficzne warunki geotechniczne panujące w ko
palniach LGOM, a mianowicie: 

300 Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

- duża wytrzymałość i sztywność skał stropowych w porównaniu ze skałami furty eks
ploatacyjnej, 

- płytowe rozwarstwianie się skał stropowych, przy braku albo b .małej liczbie spękań 
pionowych w fazie rozcięcia i w pasie otwarcia złoża (przed fazą likwidacyjną), 

- duże deformacje pionowe przyległych do wyrobisk filarów wynikające z własności skał 
(piaskowców) oraz geometrii wyrobisk przygotowawczych 

powodują, że symulacja stateczności stropu wyrobisk i optymalizacja sposobu ich zabez
pieczenia obudową kotwiową nie może być dokładnie prowadzona wyłącznie jedną z omó
wionych wyżej metod i wymaga wypracowania sposobu symulacji spełniającego jakościowe 
kryteria podobieństwa modelu do warunków występujących na dole w kopalni. 

Można sprecyzować następujące postulaty w tym zakresie: 
- łączna analiza deformacji filarów i stropu, 
- łączne wykorzystanie danych wytrzymałościowych skał stropowych oraz wyników po-

miarów endoskopowych (położenia szczelin rozwarstwienia i grubości ławic) , 

- różnicowa analiza deformacji stropu i filarów jako metoda poszukiwania kryterium 
pękania stropu, 

- różnicowa analiza deformacji poszczególnych ławic skał stropowych, 
- deformacyjne kryterium pękania ławic skał stropowych. 
Próba realizacji tych postulatów omówiona zostanie w dalszych punktach niniejszego refe

ratu. 

2. Warstwowa budowa stropów i charakterystyka wybranych profili 
wytrzymałościowo-rozwarstwieniowych 

Podstawą analizy symulacyjnej zachowania się stropu płytowego podjętej w ramach 
niniejszej pracy jest znajomość rzeczywistych bądź typowych układów poziomych szczelin 
rozwarstwieniowych w górotworze stropowym. Kopalnie KGHM Polska Miedź S.A. od kilku 
lat wykonują we własnym zakresie obserwacje endoskopowe w otworach, zarówno w świetle 
widzialnym jak i w podczerwieni. Obserwacje te prowadzą do systematycznego odnoto
wywania pionowego (w stosunku do wylotu otworu) położenia każdej ze szczelin rozwar
stwieniowych, a także -jeśli obserwacje wykonuje geolog - sugerowanych powierzchni 
osłabienia strukturalnego występujących w otworach stropowych na ogół w postaci jaś
niejszych smug zaznaczających pozycję przecięcia otworem ilastej laminy w skałach węg
lanowych. 

W roku 1999 Główny Instytut Górnictwa analizował 264 otwory endoskopowe, z których: 
- 21 O wykonano w kop. Rudna, 
- 34 wykonano w kop. Polkowice-Sieroszowice, 
- 20 wykonano w kop. Lubin. 
Na rysunku l pokazano syntetyczne wyniki tej analizy (Kidybiński 2001). Wynika z nich, że 

najczęściej występują w stropach ławice o małej grubości (0-0,6 m) zaś hiperboliczny rozkład 
tej zależności wykazuje punkt przegięcia krzywej przy grubości ławic wynoszącej 0,6-0,7 m. 
Główne typy szczelinjakie obserwowano były następujące: 

l ) pozioma szczelina rozwarstwienia (nieciągłości) lub ciągła w poziomie strefa druzgotu 
skał, 
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Grubość warstwy (ławicy), m 

Rys. l. Warstwowaść skał stropowych w kopalniach LGOM (Kidybiński 200 l) 

Fig. l. Laminar structurc ofroofstrata in LGOM coppcr mincs (Kidybiński 2001) 

2) pozioma powierzchnia osłabienia strukturalnego skał (laminacja ilasta, szczelina wypeł
niona gipsem lub kalcytem itp.), 

3) pionowa szczelina odspojenia skał (otwarta lub wypełniona), 
4) skośna szczelina odspojenia skał lub seria równoległych (skośnych do osi otworu) 

płaszczyzn ścinania (poślizgu), 

5) strefowe (gniazdowe) zgrupowanie spękań, druzgotu skalnego lub powierzchni osłabienia 
strukturalnego. 

W ogólnej liczbie 264 przebadanych profili (otworów) endoskopowych: 
- 151 stanowiły otwory wyłącznie ze szczelinami poziomymi, 
- 96 stanowiły otwory bez szczelin i powierzchni osłabienia, 
- 50 stanowiły otwory z żyłami gipsowymi, kalcytowymi lub innymi, 
- l O stanowiły otwory ze szczelinami skośnymi lub pionowymi. 
Z powyższego zestawienia wynika, że przeważającym ilościowo typem szczelin w góro

tworze stropowym LGOM są poziome szczeliny rozwarstwieni owe. Należy dodać, że długość 

otworów endoskopowych w stropie wyrobisk sięgała 5-7 m od ich pułapu. 
Opierając się na omówionych wyżej wynikach badań endoskopowych-przedstawiających 

położenie szczelin, głównie poziomych w stropie wyrobisk, a także na wynikach laborato
ryjnych badań wytrzymałościowych próbek skał pobranych z rdzeni wykonywanych przez 
kopalnie t.zw. otworów geotechnicznych- sporządzono cztery typowe profile wytrzymało
ściowo-rozwarstwieniowe stropów, celem ich wykorzystywania do symulacji komputerowych. 
Profile te obejmują ciąg wartości Rr (wytrzymałości na rozciąganie, MPa) na całej długości 
otworu stropowego (na ogół 7 m) określonych w odstępie pionowym co 0,05 m z tym, że 
w miejscach występowania szczelin rozwarstwieniowych wstawiono wielkość zerową. Dla 
możliwie pełnego scharakteryzowania warunków stropowych występujących w kopalniach 
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LGOM pierwszy z profili przedstawia średnie warunki stropowe dla całego obszaru zagłębia, 
pozostałe zaś trzy profile- typowe warunki stropowe dla każdej z trzech kopalń KGHM Folska 
Miedź S.A. Poniżej przykładowy profil omówiony zostanie bardziej szczegółowo i zilustrowany 
graficznie (rys. 2). 

Rys. 2. Przykład profilu wytrzymałościowo-rozwarstwieniowego skał stropowych 

Fig. 2. Examplc log of roof strata strcngth and bed scparation 

Średnia wytrzymałość na rozciąganie skał stropowych na odcinku 0- 7 m wynosi l 0,5 MPa, 
zaś na odcinku 0-3 m wynosi 8,9 MPa. Narasta ona powoli ku górze profilu z tym, że 
zdecydowanie mocniejsze warstwy pojawiają się na wysokości 5,5 m nad pułapem wyrobisk. 
Mając na uwadze gęstość pobierania próbek badawczych z otworów geotechnicznych (średnio 
co ok. 0,25 m) wartości dla punktów położonych pomiędzy miejscami pobrania próbek okre
ślano w drodze interpolacji. 

Jeśli chodzi o rozkład szczelin rozwarstwienia to są one zagęszczone w pobliżu pułapu 
wyrobisk (odstęp pionowy szczelin O, 15-0,20 m), zaś ku górze rozrzedzają się stopniowo aż do 
odstępów przy górnym końcu profilu wynoszących 0,6-1 ,O m. Rozkład taki okazał się najbar
dziej typowym w licznych spośród przeanalizowanych otworów endoskopowych, dla fazy 
likwidacyjnej, kiedy to dochodzi do maksymalnego spękania stropu z powodu jego dużych 
wymuszonych deformacji . 

3. Własności pokrytyczne skal furty eksploatacyjnej i filarów 

Furtę eksploatacyjną oraz filary złóż LGOM tworzą w przeważającej mierze piaskowce 
węglanowe, piaskowce ilasto-węglanowe, piaskowce ilaste oraz piaskowce czerwone. 

Czasem występuje w nich cienka wkładka łupków miedzionośnych o wysokim okrusz
cowaniu i konsystencji glin twardoplastycznych. Skały te były wielokrotnie badane labara-
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toryjnie, zarówno pod względem wytrzymałościowo-odkształcalnościowym (KGHM Polska 
Miedź S.A. 1996) jak i rozpadu pokrytycznego, zarówno przy statycznymjak i dynamicznym 
obciążeniu (CUPRUM 1984; CUPRUM 1985; Kijewski, Lis 1986). 

Na rysunku 3 pokazano pięć typowych krzywych otrzymanych z laboratoryjnego staty
cznego ściskania próbek piaskowców w warunkach sztywnego obciążenia w CBPM "CUP
RUM". Jak widać z rysunku charakteryzują się one na ogół symetrycznym nachyleniem obu 
części krzywej rozpadu (przedkrytycznej i pokrytycznej), naprężeniem maksymalnym od l O do 
40 MPa i całkowitymi odkształceniami podłużnymi fazy pokrytycznej w granicach 0,008-0,0 l O. 
Charakterystyczne jest również, że brak w nich fazy rozpadu resztkowego (poziomy odcinek 
krzywych kończący je po prawej stronie wykresu). 

10 12 

Odkształcenie podłużne, promille 

Rys. 3. Krzywe po krytycznego rozpadu skał furty (CUPRUM 1984) 

Fig. 3. Post failurc behaviour o f coppcr orc rocks (CUPRUM 1984) 

Jest rzeczą znaną, że charakter i przebieg krzywej rozpadu pokrytycznego w dużej mierze 
zależy od warunków laboratoryjnego ściskania, takich jak: sztywność układu obciążającego, 
prędkość obciążenia, smukłość i kształt próbek, tarcie u podstaw, itp. 

Przede wszystkim jednak istotne są te spośród czynników, które różnią laboratoryjnąpróbkę 
od masywu skalnego podlegającego symulacji. Najważniejsze z nich są następujące: 

l) w warunkach "in situ" skały tworzące furtę lub filar ściskane są trójosiowo, krzywe 
jednoosiowe muszą więc być odpowiednio transformowane dla różnych wartości naprężenia 
okólnego (poziomego), 

2) ze względu na znacznie mniejszą smukłość ściskanych filarów w stosunku do próbki 
laboratoryjnej krzywa pokrytyczna calizny posiada część resztkową (naprężeń residualnych), 
która nie występuje przy badaniach laboratoryjnych skał LGOM, 

3) oddziaływanie czynnika skali (wielkości obiektu naturalnego w stosunku do wielkości 
próbki) na statystyczną liczbę zawartych w obiekcie defektów strukturalnych powoduje, że 
obiekty duże należy oceniać pod kątem dodatkowego osłabienia strukturalnego, ujętego od
powiednim współczynnikiem . 
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Czynniki powyższe powinny zostać uwzględnione przy modelowaniu filarów kopalnianych 
z wykorzystaniem laboratoryjnych krzywych pokrytycznych otrzymanych dla próbek skalnych. 

4. Program symulacyjny SyLGOM 

System eksploatacji złoża rud miedzi w LGOM powodujący znaczny stopień zruszenia 
górotworu, zarówno stropowego jak i pozostawianych w filarach resztek złoża- jest przyczyną 
tego, że dla zapewnienia jakościowego oraz ilościowego podobieństwa modelu górotworu do 
rzeczywistości geologiczno-górniczej kopalń, konieczne jest prowadzenie symulacji w oparciu 
o zasady ośrodka nieciągłego. Powszechnie stosowane programy komercyjne (np.UDEC) bazu
jące na metodzie elementów odrębnych (DEM) nie uwzględniają szeregu specyficznych ele
mentów systemu eksploatacji złoża w LGOM, takich jak: 

- duża zmienność wytrzymałości skał w pionie, 
- pokrytyczna strefowaść filarów, 
- wpływ wstrząsów sejsmicznych na stan stropu i ociosów, 
- płytowy charakter rozwarstwionego stropu. 
Stwarzają one ponadto uciążliwość związaną z wprowadzaniem danych wejściowych (szcze

gółowa geometria blokowego modelu) , której nie rekompensuje zakres otrzymywanych wy
ników. 

Istnieje przeto potrzeba opracowywania geomechanicznych programów symulacyjnych do
stosowanych do lokalnej specyfiki górotworu i charakterystyki systemu eksploatacj i złoża . 

Świadomość powyższych stwierdzeń doprowadziła do opracowania programu symulacyj
nego SyLGOM (87,5 kbwwersji skompilowanej) działającego dla płaskich przekrojów przez 
górotwór stropowy i wyrobisko z przyległymi filarami, bazującego na trójwymiarowym stanie 
naprężeń według zasady płaskiego stanu odkształcenia . 

4.1. Założenia geomechaniczne 

Model symulacyjny obejmuje w pionie całe wyrobisko komorowe oraz strop do wysokości 
około 7 m (zasięg profilu wytrzymałościowo-rozwarstwieniowego stropu), w poziomie zaś -
maksymalną szerokość wyrobiska i po połowie szerokości 2 przyległych do niego filarów. 
Podstawowym założeniem geomechanicznym jest przeto, że tylko naprężenia i odkształcenia 
działające w wymienionym obrębie mają wpływ na zachowanie się i stan najbliższego otocze
nia wyrobiska. Wyjątkiem od tej reguły są dodatkowe naprężenia dynamiczne wynikające ze 
wstrząsu sejsmicznego, którego ognisko może być położone poza obrębem modelu. 

Nie prowadzi się analizy naprężeń i odkształceń w spągu rozpatrywanego wyrobiska wycho-
dząc z założenia, że dla przedmiotu badań nie mają one istotnego znaczenia. 

Dyskretyzac ja modelu jest następująca: 
- strop- 0,05 m w pionie i 0,3 m w poziomie, 
- filary (ociosy)- 0,3 m w poziomie, wysokość furty w pionie, 
zakłada się przeto, że wszystkie istotne zjawiska geomechaniczne rozgrywają się w skali 

większej niż wymiar elementarnej jednostki dyskretyzacyjnej. 
Kolejnym założeniem dotyczącym ugięcia się poszczególnych płyt w rozwarstwionym stropie 

wyrobiska jest przyjęcie linii podparcia każdej z płyt na krawędzi przecięcia tej płyty z elipsą 
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odprężenia skał w stropie. Oznacza to, że kolejne płyty ku górze zginane są walcowo na coraz 
krótszych odcinkach ich długości, zaś ugięcie płyt stropowych ponad elipsą odprężenia jest 
zerowe. 

Przy analizie dodatkowych naprężeń dynamicznych spowodowanych bliskim wstrząsem 
sejsmicznym nie uwzględnia się kierunku tych naprężeń, a jedynie ich wielkość obliczoną 
z odległości ogniskowej i przyjętej magnitudy wstrząsu. 

4.2. Dane wejściowe do obliczeń 

Wykonanie symulacyjnego przeliczenia modelu wymaga wprowadzenia 16 następujących 
wielkości liczbowych (w nawiasach podano dopuszczalne ich przedziały zmienności): 

l) głębokość położenia wyrobiska [m] (500-1300) 
2) szerokość wyrobiska przy stropie [m] (5,0-15,0) 
3) wysokość wyrobiska [m] (3,0-10,0) 
4) numer profilu wytrzymałościowego stropu (999-980) 
5) średnie RQD skał stropu i furty[%] (1-100) 
6) wskaźnik wystąpienia wstrząsu sejsmicznego (1-2) 
7) spodziewana odległość ogniska wstrząsu od wyrobiska [m] (20-2000) 
8) magnituda spodziewanego wstrząsu (0-3,5) 
9) szerokość lewego (A) filara przy stropie [m] (5-15) 

10) szerokość prawego (B) filara przy stropie [m] (5-15) 
11) długość filarów w kierunku prostopadłym do przekroju [m] (5-40) 
12) naprężenie maksymalne wg krzywej pokrytycznej skał furty [MPa] (20-100) 
13) odkształcenie przy naprężeniu maksymalnymj.w.,l (0,003-0,006) 
14) początkowe naprężenie residualne wg krzywej pokrytycznej [MPa] (1-5) 
15) początkowe odkształcenie residualnej .w., l (0,006-0,009) 
16) wskaźnik rodzaju kotwi (l- wklejane, 2- rozprężne). 

W przypadku nie przewidywania wstrząsu sejsmicznego (wskaźnik pod poz. 6 wynosi 2) 
liczba parametrów wejściowych zostaje zredukowana do 14 pozycji. Wszystkie parametry 
o wartościach niezerowych muszą zostać wprowadzone dla prawidłowego wykonania obli
czeń. 

4.3 . Systemy wprowadzania danych 

Ze względu na znaczną liczbę parametrów wejściowych oraz potrzebę ekonomiki czasu 
użytkownika przy wielokrotnym użyciu programu- zaprojektowano trzy niezależne systemy 
wprowadzania danych. 

Po ukazaniu się tytułowej planszy programu użytkownik podejmuje decyzję, z którego 
systemu wprowadzania danych chce skorzystać. Przy pierwszym uruchomieniu programu na 
ogół korzysta się z pełnego wpisu 16 pozycji do tablicy danych wejściowych, zaś końcowa 
odpowiedź "nie" (2) na pytanie o prawidłowość wprowadzonych danych zeruje wszystkie 
wykazane wielkości do ponownego ich wpisania. 

Po wykonaniu obliczeń (ukazaniu się ekranu wynikowego) i naciśnięciu klawisza Enter 
pojawiają się do wyboru opcje " Dane" lub ,,Kończ". Wybór opcji ,,Dane" powoduje ukazanie 
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się tablicy danych wejściowych z wpisanymi wielkościami 16 parametrów, które zostały użyte 
w obliczeniu i mogą być szybko wybiórczo zmodyfikowane. 

Trzeci system wprowadzania danych wejściowych, który może być wybrany po zejściu 
planszy tytułowej polega na wyborze za pomocą odpowiedniego numeru całego zestawu wcze
śniej przygotowanych danych. Zestawy te, których obecnie przygotowano sześć (numery od 
Ol do 06) -lecz może ich być dowolna liczba- stanowią osobne zbiory (pliki) w ustalonym 
formacie wczytywane do programu. 

4.4. Pokrytyczna praca i strefowe ugięcie filarów 

Analiza pokrytycznej pracy filarów i strefowaści ich rozpadu realizowana jest w drodze 
następujących operacji obliczeniowych (progresywnie dla każdego pasa szerokości filara, od 
ociosu wyrobiska do środka szerokości filara): 

l) obliczenie składowych 3-osiowego stanu naprężenia na płaszczyźnie rozpatrywanego 
płaskiego przekroju pionowego, 

2) określenie wartości naprężenia okólnego na poziomie połowy wysokości furty, 
3) transformacja punktu krzywej pokrytycznej otrzymanej w jednoosiowym stanie naprężeń 

do warunków lokalnego naprężenia okólnego, z równoczesną identyfikacją położenia punktu 
w jednej z 3 strefprzetransformowanej krzywej, mianowicie: 

a) strefa sprężysta (do granicy wytrzymałości), 
b) strefa początkowego rozpadu (od granicy wytrzymałości do końca fazy spadku), 
c) strefa rozpadu residualnego (pozioma część krzywej pokrytycznej), 

4) określenie wartości naprężenia i odkształcenia pionowego w danym pasie filara. 
Punkt pierwszy powyższego wykazu realizowany jest w programie w drodze wykorzystania 

równań na naprężenia obwodowe i styczne w tarczy sprężystej z otworem kołowym znajdującej 
się w płaskim stanie odkształcenia. Na poziomie połowy wysokości wyrobiska naprężenie 
obwodowe przyjęto za składową pionową, zaś naprężenie radialne - za składową poziomą 
trójosiowego stanu naprężeń panującego wokół wyrobiska. Ta ostatnia wielkość jest równo
cześnie naprężeniem okólnym warunkującym transformację punktu krzywej pokrytycznej. Jak o 
obciążenie pionowe tarczy przyjęto jednostkowy ciężar nadkładu pomnożony przez współ
czynnik koncentracji obciążenia wynikający ze stosunku całej powierzchni przekroju pozio
mego rozpatrywanego zespołu wyrobisk i filarów- do powierzchni filarów w tym przekroju. 
W tym celu niezbędna jest znajomość długości (trzeciego wymiaru) obu rozpatrywanych 
filarów, która stanowi jeden z 16 parametrów wejściowych programu. Średnicę otworu ko
łowego w tarczy przyjęto identyczną z szerokością wyrobiska, co przy wykorzystaniu w obli
czeniach układu radialnego wyłącznie przekroju poziomego przez złoże przebiegającego na 
wysokości połowy furty - eliminuje błąd obliczeń wynikający z różnicy między kołem 
a trapezem (bądź- prostokątem), stanowiącym ślad obrysu wyrobiska na analizowanym prze
kroju pionowym. 

Transformacji (podwyższenia i przesunięcia w prawo) krzywej pokrytycznej skał dla nie
zerowych wartości ciśnienia okólnego dokonano w oparciu o uśrednione wyniki krajowych 
i zagranicznych badań skał (piaskowców) w trójosiowym stanie naprężeń . Jest przy tym ważne, 
aby określenie wielkości naprężenia normalnego i odkształcenia podłużnego, jak również 
położenia rozpatrywanego punktu przestrzeni naprężeń w jednej z podanych wyżej stref (a, b, 
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c)- możliwe było dla dowolnej wielkości naprężenia okólnego jaka może wystąpić w po
ziomym przekroju każdego z 2 otaczających wyrobisko filarów. Pozwala to bowiem na "wy
wołanie" w trakcie obliczeń odrębnej krzywej pokrytycznej dla każdego wydzielonego pasa 
pionowego w filarze - stosownie od właściwej dla tego pasa wartości naprężenia okólnego. 
Postulat wprowadzenia czynnika (efektu) skali zrealizowano wprowadzając do obliczeń wytrzy
małościowych współczynnik osłabienia strukturalnego: 

RQD 
m=--

r 100 

Współczynnikiem tym zredukowano również wielkości modułu sprężystości skał, zarówno 
w filarach jak i w stropie. 

Omówiony powyżej w skrócie sposób prowadzenia obliczeń umożliwił: 

- wydzielenie w każdym z modelowanych filarów trzech stref rozpadu, 
- stwierdzenie czy dany filar posiada rdzeń nośny, czy też znajduje się w całości w stanie 

wstępnego lub resztkowego rozpadu, 
- obliczenie strefowych wielkości odkształcenia pionowego filarów, 
- obliczenie strefowych wielkości naprężenia pionowej reakcji filarów. 
Przykład graficzny analizy filara międzykomorowego pokazano na rysunku 4. 
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Rys. 4. Przykład pokrytycznego stanu filara międzykomorowego 

Fig. 4. Examplc o f post failure behaviour o f a pillar bctween two rooms 
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4.5 . Sekwencyjne ugięcie płyt stropowych 

Właściwości fizyczne i zachowanie się stropu analizowane są w programie krokiem w pionie 
wynoszącym 0,05 m. Zaletą takiego podejścia jest możliwość uwzględnienia w symulacji 
szczegółowych cech wytrzymałościowych (w tym również cech nieciągłości) na poszcze
gólnych poziomach skał stropowych. 

Program identyfikuje szczeliny poziome i powierzchnie osłabienia strukturalnego (poten
cjalne powierzchnie rozwarstwienia) przypisując pierwszym zerowe wskaźniki wytrzymało
ściowe, drugim zaś - wytrzymałość rodzimej skały zmniejszoną współczynnikiem o wartości 
0,25. Linia ugięcia poszczególnych odspajających się ławic skał stropowych określanajest przy 
pomocy równania: 

gdzie: 
z - ugięcie pionowe, 
x - wartość odciętej, 

q! 3 qx4 ql3 
EJz=--x +--+-x 

12 24 24 

q -jednostkowe obciążenie belki (płyty), 
EJ - sztywność belki. 

Płyty skał stropowych zginane walcowo obciążone są ciężarem własnym, ewentualnie 
powiększonym o ciężar płyt wyżej zalegających-jeś li ich swobodne (teoretyczne) ugięcie jest 
większe od ugięcia płyty bezpośrednio podległej . W związku z tym jednak, że- jak wspo
mniano- typowy dla LGOM układ szczelin rozwarstwienia tworzy cieńsze ławice bliżej stropu 
wyrobiska, sytuacja przejmowania obciążenia warstw wyższych przez ławice niżej położone 
należy do rzadkości. Zasady określania zasięgu spękań w filarach i stropie, wynikające z wa
runków granicznych - omówione zostaną poniżej. 

4.6. Warunki graniczne dla skał furty oraz stropu wyrobiska 

Warunkiem przejścia w stan spękany określonego pasa pionowego każdego z rozpatry
wanych 2 filarów jest przekroczenie przez naprężenie efektywne (różnicowe) w danym pasie 
wartości krytycznej wynikającej z transformacji punktu szczytowego krzywej pokrytycznej dla 
masywu skał tworzących filary. Ze względu jednak na to, że proces wymienionej transformacji 
sterowany jest zmienną wielkością ciśnienia (naprężenia) okólnego wyznaczaną sposobem 
niewytężeniowym, przyjęto zasadę ograniczenia wielkości tego naprężenia ze względu na 
obwiednię Mohra. W wyniku tego uniknięto możliwości otrzymywania zbyt wysokich naprężeń 
pionowych w filarze wskutek nierealistycznie dużych wartości ciśnienia okólnego. Powyżej 
przyjęta zasada oznacza, że pod względem fizycznym możliwe są w symulowanej strefie filara 
dwa typy utraty wytrzymałości przez górotwór, a mianowicie: 

- przekroczenie przez naprężenie pionowe wartości szczytu krzywej pokrytycznej (sko
rygowanego ze względu na trójosiowy stan naprężeń oraz wskutek działania czynnika 
skali), 
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- przekroczenie przez ciśnienie okólne (poziome) wartości krytycznej określonej według 
obwiedni kręgów Mohra dla skał furty. 

Pierwszy z wymienionych przypadków oznacza rozgniatanie fragmentu calizny filara 
wskutek działania siły pionowej (ewentualnie powiększonej o dynamiczny składnik tej siły 

wynikający z oddziaływania wstrząsu górotworu). Drugi natomiast przypadek oznacza poziomy 
poślizg w danym pasie filara wynikający z przekroczenia przez naprężenie poziome granicznego 
oporu ścinania ośrodka. Z uwagi na charakter poziomego rozkładu siły tarcia w stropie i spągu 
filarów wydaje się prawdopodobnym, że pierwszy z wymienionych typów przekroczenia wy
trzymałości występuje częściej w brzeżnych partiach filarów, drugi zaś typ- w ich partiach 
centralnych. 

Należy dodać, że przebieg granicy między strefą rozpadu początkowego a strefą rozpadu 
resztkowego (residualnego) w filarze, a szczególnie- wielkość naprężeń pionowych w strefie 
rozpadu resztkowego - wyznaczane są w modelu z pewnym przybliżeniem w stosunku do stanu 
rzeczywistego. Wynika to z charakteru doświadczalnych krzywych pokrytycznych dla pias
kowców złożowych w LGOM (patrz rys. 3), które nie posiadają III fazy, czyli w przybliżeniu 
poziomego odcinka krzywej reprezentującego rozpad resztkowy. Sytuacja ta wynika- jak wspo
mniano poprzednio - z jedno9siowego trybu ściskania próbek laboratoryjnych oraz ich dużej 
smukłości. Wprowadzana przeto do obliczeń wielkość końcowego naprężenia pokrytycznego skał 
furty (Rb) ma charakter hipotetyczny, nawiązujący do krzywych pokrytycznych otrzymywanych 
dla innych typów skał (np. skał karbońskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) . 

Analiza wytężeniowa skał stropowych modelowanego wyrobiska komorowego odbywa się 
zgodnie z zasadą sekwencyjnego odspojenia stropu, czyli kolejnej utraty stateczności jego 
poszczególnych ławic od dołu ku górze. Mając na uwadze możliwość wystąpienia całkowitego 
braku początkowego rozwarstwienia, bądź też rozszczepiania się pierwotnych ławic na cieńsze 
jednostki - co jest niemożliwe do wcześniejszego przewidywania - przyjęto metodykę 

liczenia minimalnego oporu stropu, testując stateczność całego pakietu warstw stropowych 
krokiem pionowym co 0,05 m, przy czym na każdym kroku obliczeń zczytywana jest aktualna na 
tym poziomie wysokości wytrzymałość skał, będącajednym z 3 możliwych wariantów: 

- wytrzymałości materiału skalnego, 
- wytrzymałości na powierzchni osłabienia strukturalnego (potencjalnego rozwarstwie-

nia), 
-wytrzymałości na rozciąganie szczeliny rozwarstwieniowej (zero). 
W każdym przypadku obliczeniu podlega pakiet o grubości od pułapu wyrobiska do rozpa

trywanego poziomu w skałach stropowych, w ten sposób bada się rosnącą ku górze stateczność 
pakietu skał w miarę jego pogrubiania. Program daje możliwość wyboru· jednego z trzech 
kryteriów wytężeni owych, mianowicie: 

- granicznego podłużnego naprężenia rozciągającego w dolnym włóknie zginanej płyty, 
- granicznego podłużnego naprężenia ściskającego w górnym segmencie przekroju płyty 

nieciągłej (voussoir beam), 
- krytycznej (maksymalnej) krzywizny zginania płyty o danej grubości i własnościach 

odkształceniowych. 

W wersji programu przyjętej do obliczeń w ramach niniejszej pracy wybrano trzecie z wy
mieniowych kryteriów wraz z określoną empirycznie sposobem wstecznej aproksymacji gra
niczną wartością krzywizny odpowiadającą promieniowi zginania R = 500 m. 
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Wykonanie pełnego cyklu obliczeń stateczności stropu (0-7 m) pozwala na określenie 
poziomego i pionowego zasięgu strefy niestatecznej w stropie (rys. 5). Niezależnie od tego 
program oblicza ugięcie każdej odspojonej ławicy skał stropowych wykonując wykres linii jej 
ugięcia na ekranie. Ugięcie stropujest sumowane z maksymalnym (na linii ociosów) ugięciem 
filarów i w ten sposób otrzymuje się wykres całkowitej deformacji pionowej stropu będącej 
sumą obu wymienionych wielkości. W przypadku braku rozwarstwienia stropu lub grubej 
ławicy dolnej wykres ten na odcinku wyrobiska jest płaski i przebiega na poziomie linii prostej 
łączącej punkty maksymalnego ugięcia filarów na ociosach. 

Rys. 5. Pionowy zasięg strefy nicstateczności w stropie 

Fig. 5. Vertical rangc ofunstablc zonc within roofstrata 

Istotnym elementem warunków granicznych w stosunku do rozwarstwionego stropu wy
robiska jest dodatkowe obciążenie dynamiczne wynikające ze wstrząsów sejsmicznych gó
rotworu oraz prowadzenia robót strzałowych (Kidybiński 2001) (rys. 6). 

4.7. Forma końcowych wyników symulacji 

Końcowy wygląd ekranu po wykonaniu kompletu obliczeń programem SyLGOM przed
stawiono w przykładzie na rysunku 7. Rozmieszczenie graficznych i tekstowych informacji na 
ekranie jest następujące: 

l) lewy górny narożnik (w ramce)- ważniejsze wprowadzone do obliczeń dane wejściowe: 
- głębokość wyrobiska pod powierzchnią, 
- wymiary przekroju wyrobiska (w- szerokość maks., h- wysokość), 
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Rys. 6. Działanic napn;_żcń dynamicznych w strefie przyprzodkowej 

Fig. 6. Dynamie strcss distribution in roof adjaccnt to the hcading 
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Rys. 7. Przykład symulacji pracy stropu wyrobiska i przyległych filarów 

Fig. 7. Examplc ofjoint simulation rcsul ts ofroofstrata and adjaccnt pillars 
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- wymiary 2 filarów otaczających wyrobisko (szerokość lewego filara, szerokość pra
wego filara, długość obu filarów w kierunku prostopadłym do powierzchni przekroju 
modelu), 

- wskaźnik spękalności (RQD) skał stropowych, 
- współrzędne punktów charakterystycznych krzywej pokrytycznej skał tworzących furtę 

(naprężenie szczytowe, naprężenie residualne (granica spadku),odkształcenie dla naprę
żenia szczytowego, odkształcenie dla naprężenia residualnego ), 

- informacja o przewidywanych wstrząsach (wstrząsy nie występują lub parametry 
- najsilniejszych przewidywanych wstrząsów: odległość ogniskowa i magnituda); 
2) górny środek ekranu obejmuje trzy informacje, mianowicie: 
- numer wczytanego profilu wytrzymałościowego stropu, 
- średnią grubość ławic skał stropowych do wysokości poziomu zakotwienia, 
- skalę rysunku (siatki kwadratowej będącej tłem rysunku modelu); 
3) prawe górne naroże obejmuje 4--5 liniowy zapis optymalnych parametrów obudowy 

kotwiowej obliczonych w wyniku symulacji, a mianowicie: typ kotwi, minimalną dopuszczalną 
nośność kotwi (wg przepisów),długość i liczba kotwi w rzędzie, siatkę kotwienia, ewent. 
konieczność stosowania obudowy dodatkowej (długich kotwi linowo-spoiwowych). Poniżej 
tego zapisu znajduje się legenda grafiki stref rozpadu filarów; 

4) centralna część ekranu obejmuje: po lewej stronie- wykres profilu wytrzymałościowo
-rozwarstwieniowego stropu (miejsca szczelin rozwarstwieniowych zaznaczono czarnymi trój
kątami na osi środkowej, zaś powierzchnie osłabienia strukturalnego- trójkątami wewnątrz nie 
zaczernionymi), zaś po prawej stronie- położenie strefy niestatecznej w stropie (bez uwzglę
dnienia pracy kotwi), zasięg elipsy odprężenia, optymalne rozmieszczeni~ kotwi oraz linię 
poziomu zakotwienia w stropie (pz); 

5) lewe i prawe dolne naroże przedstawia połówki filarów przyległych do wyrobiska 
z zaznaczeniem stref rozpadu resztkowego (symbole bloków), pokrytycznego (symbole linii 
spękań) oraz rdzenia nośnego (strefa bez linii spękań); 

6) centralna dolna część ekranu przedstawia przekrój poprzeczny wyrobiska; jeśli obliczenia 
wykonano posługując się wczytanymjednorazowo zestawem danych w górnej części przekroju 
wyrobiska ukazuje się oznaczenie "zd" oraz numer wczytanego zestawu; 

7) wykres naprężeń pionowych w filarach obejmuje skalę wykresu w MPa (lewy brzeg 
ekranu) oraz wykres dla lewego i prawego filara- stosownie do ich położenia; 

8) wykres ugięcia filarów i ławic stropowych obejmuje skalę- na prawej granicy ekranu, 
linie ugięcia filarów oraz linie ugięcia odspojonych ławic stropu. 

5. Wyniki badań symulacyjnych 

Po wytestawaniu programu przeprowadzono przy jego użyciu szereg badań cyklicznych, 
mających na celu wyjaśnienie wpływu ważniejszych parametrów eksploatacji filaro
wo-komorowej na zagrożenia górnicze, przede wszystkim - zagrożenie zawałem stropu 
i jego mierniki ilościowe. Poniżej omówione zostaną wyniki trzech spośród tych cykli 
badawczych. 
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5.1. Wpływ rozpiętości stropu na pionowy zasięg jego odspojen ia 

Wybrane do modelowania cztery profile wytrzymałościowo-rozwarstwieniowe stropu obok 
charakterystyki ściśle lokalnej stropu w danej kopalni- gdy zestawi się je razem- prezentują 
rosnący stopień dezintegracji stropu wyrażony gęstością występowania szczelin rozwarstwie
nia. I tak: 

- strop# 988 jest całkowicie nierozwarstwiony (lity), 
- strop# 995 jest grubo- i równoławicowy, 
- strop# 999 jest różnoławicowy, 
- strop # 990 jest cienko i równoławicowy (na dużą wysokość) . 

Charakteryzują one przeto łącznie całokształt warunków stropowych jakie mogą wystę
pować w kopalniach rud miedzi w LGOM. Przebadano maksymalny pionowy zasięg odspojenia 
tych stropów jako funkcję szerokości wyrobiska (rozpiętości stropu), zaś wyniki przedstawiono 
na rysunku 8. 
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Rys. 8. Wpływ rozpiętości stropu na zasięg jego odspoj enia 

Fig. 8. Effect o f roof span on i ts slabbing range 
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Jak widać z wykresu stropy te, w wymienionej wyżej kolejności wykazały rosnący gradient 
przyrostu zasięgu odspojenia wraz ze wzrostem rozpiętości. Bezwzględna jednak wielkość 
zasięgu odspojenia (niestateczności) jest wyraźnie większa dla stropów bardziej zdezinte
growanych (# 990 i # 999) - w stosunku do mniej spękanych. Ponadto stropy te wykazały 
wyraźny skok zasięgu odspojenia po przekroczeniu rozpiętości 12-13 m, co świadczy o rady
kalnym pogorszeniu się warunków utrzymania stropu przy tej szerokości wyrobisk. Można 
ponadto zauważyć, że stropy lite i gruboławicowe mogą być w wystarczający sposób wzmo
cnione (do rozpiętości ok. 15 m) kotwiami obudowy podstawowej (o długości do 2,6 m). 
Wystarczalność ta dla stropów cienko- i różnaławicowych występuje do rozpiętości około 9 m, 
przy większych zaś rozpiętościach należało by stosować dla nich obudowę dodatkową (na 
przykład wysokie kotwienie). 

Wnioski te należy wiązać z modelowaną wysokością furty, czyli do około 4,0 m. Dla złoża 
o dużej miąższości krytyczne rozpiętości będą większe, stosownie do stosunku w/h przekroju 
wyrobiska. Z powyższych rozważań wynika, że profil wytrzymałościowo-rozwarstwieniowy 
stropu ma istotny wpływ na bezpieczeństwo utrzymania stropu wyrobiska. Prowadzi to do 2 
wniosków, a mianowicie: 

l) należy systematycznie przebadać stan rozwarstwienia skał stropowych (przy pomocy 
endoskopów) w różnych fazach wymuszenia deformacyjnego, co jest równoznaczne z odle
głością od frontu robót (lub drugostronnie - od zrobów), 

2) stosowanie kotwi obudowy podstawowej wklejanych na całej długości pozwala na 
prowadzenie robót przy większej rozpiętości stropu, z drugiej jednak strony kotwie rozprężne 
zapewniają większą odkształcalność skotwianego stropu - co jest istotne w fazie likwidacji 
filarów. 

5.2. Wpływ szerokości filarów na deformację zasięg spękań 

ociosów 

Maksymalna deformacja pionowa filara występuje w jego partii ociosowej (nie uwzglę
dniając rumoszu). Zależy ona jednak od szerokości filara (rys. 9). Oznacza to, że filary cał
kowicie upodatnione (smukłość 0,6) wykazują pionowe odkształcenia ociosu rzędu 2,0 cm 
(0,007 wysokości), zaś filary o szerokości około 15m (smukłość 0,2)- odkształcenia rzędu 

1,0 cm (0,003 wysokości) . Zależność ta jest funkcją głębokości . Przy szczegółowym 

przeliczeniu przykładów dla lokalnych warunków, zależność tę można wykorzystać dla oceny 
stopnia upodatnienia filarów drogą pomiaru konwergencji ich brzeżnych partii . 

Przy badaniu zasięgu spękań ze względu na istotny wpływ na badaną z~leżność naprężeń 
grawitacyjnych, symulację przeprowadzono dla 2-ch przedziałów głębokości, a mianowicie: 

- 600-800m, 
- około 900 m. 
Wyniki symulacji pokazały, że w obu przedziałach głębokości występuje monoklinalny 

spadek zasięgu spękań i rozpadu filarów ze wzrostem ich szerokości, przy czym poziom tych 
zmian jest niższy przy mniejszej głębokości . Przy symetrycznym obciążeniu filara oznacza to, 
że dla głębokości około 900 m filary całkowicie upodatnione (bez resztek rdzenia nośnego) mają 
szerokość mniejszą od 6-7 m, zaś przy głębokości 600-800 m - mniejszą niż około 5 m. 
Dotyczy to wysokości furty około 3 m i właściwości skał furty określonych przyjętymi do 
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Fig. 9. Effcct ofpillar's width on dcformation ofrib rocks 

• 

15 

modelowania punktami charakterystycznymi krzywej pokrytycznej . Należy ponadto dodać, że 

wymienione szerokości strefspękań i rozpadu trzeba przyjmować od stropowej partii ociosu, nie 
wliczając rumoszu obsypującego się z ociosów wyrobisk (rys. l 0). 

6. Wnioski ogólne 

Znaczne rezerwy oszczędności kosztów utrzymania wyrobisk górniczych w kopalniach 
pracujących systemami filarowo-komorowymi leżą w zrozumieniu faktu, że parametry systemu 
eksploatacji i wymiary wyrobisk powinny być dostosowane do właściwości skał górotworu, 
a konkretnie do krytycznej rozpiętości stropu (Kidybiński 1995). Ta bowiem naturalna cecha 
skał pozwala na bezpieczne prowadzenie robót górniczych albo w ogóle bez obudowy albo 
z obudową zredukowaną do niezbędnego minimum. 

Opisana w niniejszym referacie praca badawcza doprowadziła do opracowania narzędzia 
określającego krytyczną rozpiętość stropu w szeregu uwarunkowań będących codziennością 
górnictwa rud miedzi w LGOM- w postaci symulacyjnego programu komputerowego, dzia
łającego w oparciu o zasady górotworu nieciągłego . 

Na szczególną uwagę zasługuj e współzależność między stopniem upodatnienia filarów 
wynikającym z ich szerokości i smukłości a krzywą ugięcia się rozwarstwionego stropu przy
ległego wyrobiska korytarzowego. Zastosowanie narzędzi symulacyjnych w praktyce górnictwa 
miedziowego umożliwia przeto: 
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- określenie obszarów i wyrobisk gdzie - przy rozeznaniu geotechnicznym- prowadzić 
można bezpiecznie roboty górnicze bez obudowy lub z obudową zredukowaną, 

- wyrobisk lub ich odcinków gdzie konieczna jest obudowa dodatkowa ze względu na 
przekroczenie krytycznej rozpiętości stropu. 
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Słability of roof strata in copper mines analysed by numerical 
simulations 

Abstra et 

Input data to numerical simulations o f multiplate roof strata stability and post-failure pillars 
are discussed such as distribution curve of roof bed thickness and labaratory results of post
-failure behaviour o f rocks forming min e pillars. Also typicallogs o f strength and bed separation 
o f roof strata are presented. Progressive failure o f pillars adjacent to min e openings is discussed 
as a foundation for yielding roof strata and vertical range of unstability zone within roof is 
analysed as a function o f rock properties and opening's dimensions. Joint simulation o f discon
tinuous roof strata behaviour and post-failure pillars yield was demonstrated. Multiple use of 
simulation programme disclosed important geomechanical relations for capper industry such as 
effect o f roof span on i ts vertical slabbing range as well as effect o f pillar' s width on fracture zon e 
extent and vertical deformation. In conclusions conditions for safe maintaining of selected 
openings without roofbolting are discussed as well as assessment methods o f additional supports 
applying necessity (long cable bolts). 
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Obudowy zmechanizowane do wyrobisk ubierkowych rudy miedzi 

Słowa kluczowe 

Górnictwo- rudy miedzi- wyrobiska ubierkowe- obudowy zmechanizowane 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono warunki w ubierkach proponowanych do wybierania rudy miedzi 
z partii złoża o grubości mniejszej od 2 m. Zaproponowano obudowy zmechanizowane przy
datne do zastosowania w warunkach ubierek po odpowiednim przystosowaniu ich segmentów. 
Wykazano możliwość przystosowania segmentów lemniskatowych powszechnie znanych w ko
palniach węgla kamiennego i segmentów korbowodowych nowej generacji ze względu na ich 
charakterystyki podpornościowo-statecznościowe. 

l. Wstęp 

W złożu rudy miedzi monokliny przedsudeckiej występują partie o grubości mniejszej od 
2m. Ruda miedzi w nich jest bogato zmineralizowana. Z tego względu pozyskanie rudy miedzi 
z tych partii złoża byłoby celowe. Do wybieraniajej nieprzydatne są obecnie stosowane systemy 
eksploatacyjne, głównie ze względu na wykorzystywane maszyny. 

Jest propozycja, aby rudę miedzi ze złoża o grubości do 2m wybierać krótkimi ubierkami 
z zastosowaniem urabiania materiałem wybuchowym oraz odstawy urobku phtgiem zgarnia
kowym, przesuwającym urobek do jednego z chodników przyubierkowych. Do utrzymania 
stropu nad polem technologicznym wyrobiska przewiduje się zastosowanie obudowy kasztowej, 
współpracującej z segmentami obudowy zmechanizowanej . Segmenty obudowy zmechani
zowanej byłyby przemieszczane za postępem przodku. Kaszty układane z drewna pozostawa
łyby w wyrobisku. Wyrobisko likwidowane byłoby częściowym zawałem stropu pomiędzy 
kasztami. Jeden z chodników byłby likwidowany, a drugi zabezpieczany pasem podsadzki 
z kamienia, pozyskiwanego ze strefy zawałowej . Otwory na materiał wybuchowy wiercono by 
z chodników przyubierkowych. Jednorazowo urabiano by i wybierano rudę miedzi zabiorem 
około 5 m. Przesuwniki segmentów obudowy zmechanizowanej dokonywałyby przesunięcia 
prowadzenia zgarniaka pługowego , a następnie podciągnięcia segmentów. 
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W układzie technologicznym wybierania rudy miedzi ubierkami urządzeniem o szczegól
nym znaczeniu są segmenty obudowy zmechanizowanej. 

2. Uwarunkowania dla obudowy zmechanizowanej 

Parametry dla segmentów obudowy zmechanizowanej wynikają z: 
- grubości złoża, 

- objętości urobku uzyskanego z urobienia rudy miedzi na głębokości zabioru, 
- rozstawienia kasztów, w szczególności ich rzędów prostopadłych do ociosu czołowego 

ubierki. 
Ubierkami mają być wybierane zasoby złoża rudy miedzi grubości od 0,7 do 2,0 m. 

Wysokość robocza segmentów obudowy powinna mieścić się od wysokości 0,7 do 2,0 m, 
a minimalna wysokość rozpierania powinna wynosić nie więcej niż 0,6 m. 

Sytuacje w przekroju wyrobiska ubierkowego przedstawia rysunek l. Pryzma urobku, 
pozostawiona przed ociosem czołowym ubierki, ograniczyć ma rozrzut rudy miedzi podczas 
wybuchu materiał;t użytego do urabiania. Urobek rozsypany w pryzmę jak na rysunku l b nie 
powinien w całości wypełniać przestrzeni przedziału technologicznego wyrobiska wydzielonej 
obudową. Segmenty obudowy winne być wstawione w odpowiedniej odległości w i ze względu 
na działanie brył urobku odwrócone osłonami do ociosu czołowego ubierki. 

/a)·-·-·-·- ·-·-·1 

l strzatowe l 

L._ ~ -·-·- · _j 
~--- ·--·-- · --·-- · --

1 b) 

L z+w _j . _1:'==-. .b.. _-'--"_-~-. ~- • -- • -- • 

Rys. l. Widok ubierki w przekroju poprzecznym 

a - przed urabianiem rudy miedzi, b- po urobieniu rudy miedzi 

Fig. l. Cross-section o f the stope 
a - before copper ore getting, b - after copper orc getting 
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Odległości dla ustawienia segmentu obudowy zmechanizowanej wyznacza zależność: 

w= z(kcp- l)+ 0,5m ctg p (l) 

Odległość ta jest zależna od: 
- zabioru urabiania, a dla zdeterminowanego zabioru z, 
- współczynnika rozluzowania urobku kcp, 
- wysokości wyrobiska m, 

- kąta nachylenia stoku urobku p. 
W spółczynnik rozluzowania urobku jest zależny od parametrów wytrzymałościowych rudy 

miedzi oraz od ładunków materiału wybuchowego i technologii ich odpalania. Czynniki te 
wpływają także na kąt nachylenia stoku urobku. Na kąt nachylenia stoku urobku wpływa 
również stopień tłumienia rozrzutu urobku urobkiem pozostawionym przed czołowym ociosem 
ubierki (rys. l a). 

Wartości odległości, na jakich należy ustawiać segmenty obudowy zmechanizowanej, aby 
nie dopuścić do zasypania całości przestrzeni technologicznej ubierki urobkiem, wyznaczone na 
podstawie zależności (l), podano w tabeli l. 

Tabela l. Wartości odległości ustawienia obudowy w dla rozpiQtości przedziału technologicznego z = 5 m, 

w zależności od właściwości urabianej skały i wysokości wyrobiska 

Table l. Distances o f support mounting w for aspan o f technological compartment z= 5 m in rclation to rock 
properties and height o f working 

k'ł' 
p m 

I,2 I,3 I,4 I ,5 I,6 

0,7 1,61 2, I I 2,61 3,I I 3,61 

30° I,2 2,04 2,54 3,04 3,54 4,04 

1,6 2,39 2,89 3,39 3,89 4,35 

0,7 I,35 I,85 2,35 2,85 3,35 

45° I ,2 1,60 2,10 2,60 3, IO 3,60 

I,6 I,80 2,30 2,80 3,30 3,80 

Zmianę tych wartości w zależności od wysokości wyrobiska przedstawia rysunek 2, a w za
leżności od współczynnika rozluzowania urobku (rys. 3). Rysunek 4 pokazuje zmianę odległości 
na jakiej należy ustawiać segmenty obudowy, w zależności od kąta nachylenia stoku urobku. 

Z danych zestawionych w tabeli l i przedstawionych na rysunkach 2, 3 i 4 wynika, że 
w przypadku słabego tłumienia rozrzutu urobku (p = 30°) i strzelaniu znacznie rozdrabniają
cym urobek (kcp duże), w wyrobiskach zbliżających się do górnej granicy wysokości, seg
menty obudowy zmechanizowanej powinno się ustawiać w odległości zbliżonej do zabioru 
urabiania. 
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W [m] 

z = const 
kcp= 1,4 
p= 30'-
p = 45'---

------~---
0,8 1,2 1,6 2,0 m [m] 

Rys. 2. Zależność pomiędzy rozpiętością przedziału technologicznego ubierki i wysokością wyrobiska 

Fig. 2. Relation between aspan ofthe technological stope compartment and height ofworking 

W[m) 

6 z = const 
p= 30" 
m 1,6m --

5 m = 0,7m---

4 

3 

2 

1,1 1,2 1,3 1.4 1,5 1,6 

Rys. 3. Zależność pomiędzy rozpiętością przedziału technologicznego ubierki i współczynnikiem rozluzowania 

urobku 

Fig. 3. Re lation between aspan ofthe technological stope compartment and a degree offragmcntation 

6 

5 

4 

3 

W [m] 

z = const 
k~= 1,4 
m= 1,6m 
m = 0,7m 

10 15 20 25 30 35 40 p' 

Rys. 4. Zależność pomiędzy rozpiętością przedziału technologicznego i kątem nachylenia stoku pryzmy urobku 

Fig. 4. Relation between a span o f the technological stope compartment and an angle o f rcpose 
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Z uwagi na to, że w stropie złoża rudy miedzi występują skały cechujące się dużą wy
trzymałością, stropnice segmentów obudowy nie muszą całkowicie osłaniać stropu nad prze
działem technologicznym ubierki . Początki stropnic mogą być oddalone od ociosu czołowego 
ubierki na odległość od 0,5 dol,O m (rys. l - s0 ) . Niemniej, ze względu na rozpiętość techno
logiczną przedziału ubierki stropnice muszą znacznie przewieszać się za osłonę. Początkami 
stropnic segmenty obudowy powinny przyjmować znaczne obciążenie pochodzące od działania 
stropu. 

Kaszty podpierające strop ubierki powinny być budowane w pasie segmentów obudowy tak, 
aby były gotowe do podparcia stropu, gdy segmenty obudowy zostanąprzesunięte za postępem 
zgarniania urobku wynoszącym długość belek kasztowych. Podziałka rzędów kasztowych 
uzależnia podziałkę segmentów obudowy. Z warunków przesuwania prowadzenia zgarniaka 
pługowego i segmentów obudowy wynika, że pomiędzy rzędami kasztów powinny być mini
mum 3 segmenty obudowy zmechanizowanej. 

3. Obudowy zmechanizowane do ubierek 

Mając na uwadze rpzpiętość przedziału technologicznego ubierki i właściwości podpor
nościowo-statecznościowe segmentów obudów zmechanizowanych stosowanych powszechnie 
w wyrobiskach ścianowych kopalń węgla kamiennego (Lo siak i in. 1987; Brudniak i in. 1998), 
segmentów tych obudów o odpowiednim przedziale wysokości rozpierania nie można użyć do 
ubierek w kopalniach rudy miedzi w zastosowaniu praktykowanym w ścianach kopalń węgla 
kamiennego. Do ubierek przydatne mogą być takie segmenty obudów po modyfikacj i pole
gającej na wykonaniu stropnicy przewieszającej odpowiednio za osłonę odzawałową (rys. 5). 
Segmenty lemniskatowe obudów osłonowych z tak wykonaną stropnicą będą cechowały się 
dużą podpornością na początku stropnicy. Mogą utrzymywać strop znacznie nie osłonięty 
pomiędzy ociosem czołowym ubierki i początkiem stropnicy. Charakterystykę podpornościową 
segmentu tak przystosowanego pokazano na rysunku 6. 

Przewieszenie stropnicy Wp za spągnicę jest ograniczone. Segment z nadmiernie prze
wieszoną stropnicą, szczególnie eksploatowany na większych wysokościach rozparcia i w wy-

Pg m=const 
~ =const 

o 

Rys. 5. Schemat segmentu obudowy osłonowej przystosowanej do zastosowania w ubierkach kopalń rudy miedzi 

Fig. 5. Schcme of shicld-typc powercd support adapted for application in stop es in capper mines 
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Pg m=const 
!l ~const 

o 

Rys. 6. Charakterystyka podpornościowa segmentu obudowy przystosowanej w zależności od przyłożenia 

obciążenia na stropnic« 

Fig. 6. Support resistancc characteristics o f thc set o f support adapled in relation to roof bar load 

robiskach, gdzie skały stropowe cechuje współczynnik tarcia o małej wartości, może utracić 
stateczność. Charakterystykę statecznościową segmentu obudowy pokazano na rysunku 7. 
Stateczność segmentu nie zależy od wartości obciążenia Pg lecz od jego rozłożenia na długości 
stropnicy (rys. 5). 

Segmenty lemniskatowe obudów osłonowych w wykonaniu przystosowanym do ubierek, 
ustawione w pozycji odwrotnej od praktykowanej w ścianach węglowych, wygradzają jedno
cześnie pole technologi?zne ubierki . Ich osłony mogą przyjmować urobek rozrzucony ma
teriałem wybuchowym stosowanym do urabiania rudy miedzi . Stojaki segmentów i inne ele
menty zasilania oraz sterowania hydraulicznego znajdują się za osłoną segmentu (rys. l) i nie są 
narażone na działanie brył urobku. 

Przesuwniki segmentów umożliwiają przesuwanie prowadzenia zgarniaka pługowego 
w miarę wybierania urobku oraz okresowe podciąganie poszczególnych segmentów w ślad za 
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Rys. 7. Charakterystyka statecznościowa segmentu obudowy przystosowanej w zależności od przyłożenia 

obciążenia na stropnic« 

Fig. 7. Capacity to stand characteristics o f the set o f support adapled in relation to roof bar lo ad 
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przesuniętym prowadzeniem zgarniaka pługowego na dhlgości skoku przesuwnika. Segmenty 
przesuwa się w ten sposób, że najpierw rabuje się i podciąga segment środkowy, a następnie po 
jego rozparciu w nowej pozycji rabuje się i podciąga pozostałe dwa segmenty. 

Z uwagi na właściwości podpornościowo-statecznościowe segmentów lemniskatowych 
(rys. 6, 7) oraz znaczną rozpiętość przedziału technologicznego ubierki warunkowaną ilością 
otrzymywanego urobku w cyklu urabiania (rys . l) i rozpiętością przedziału wysokości ubierek 
nie wydaje się możliwe zastosowanie obudowy o jednym zakresie wysokości rozpierania. 
Okazać się może, że mogą być potrzebne obudowy o zakresie rozpierania od 0,6 do l ,4 m i od 0,8 
do 2,0 m. 

Do zabezpieczenia przedziału technologicznego ubierek rekomendacji udziela się również 
segmentom wykonanym w różnych wersjach (Klich i in . 1998) obudów nowej generacji . 
Segmenty te mają mechanizm rozporowo-podporowy złożony ze stojaków i zespołu korbo
wodów (rys. 8), które należą do obudów osłonowych. W ubierkach, podobnie jak segmenty 
lemniskatowe, muszą być ustawione osłoną odzawałową do czołowego ociosu ubierki. Cechują 
się tym, że ich podporność jest zależna tylko od podporności stojaków (rys. 9) i jest jednakowa 
na każdej wysokości rozparcia oraz niezmienna wraz z rozkładem nacisku na długości stropnicy 
(Klich i in. 1999). 

Kierunek 
-pc;stępu 

W p 

Strefa 
zawałowa 

Rys. 8. Schemat segmentu korbowodowego obudowy osłonowej nowej generacji przystosowanej do zastosowania 

w ubierkach kopalń rudy miedzi, przedstawiający budowet segmentu w zakresie mechanizmu 

rozpierająco-podporowego 

Fig. 8. Scheme ofthe connecting rod set ofthe shield-type ofpowered support ofnew generation adapled for 

application in copper min e stopes showing structure o f thc setting-support mcchanism o f the set o f support 

Rozkład nacisków na długości stropnicy, jak również wysokość rozparcia segmentów wpły
wa na obciążenie przenoszone przez c ięgła korbowodów (rys. l 0). Obciążenia w cięgłach 
korbowodów zależą od współczynnika tarcia wywiązującego się pomiędzy stropnicą i stropem 
oraz spągnicą i spągiem. Cięgła korbowodów górnych i dolnych przenoszą obciążenia równe 
sobie, ale przeciwnych znaków. Jeżeli górne są rozciągane to dolne ściskane i na odwrót, 
w zależności od rozkładu działania stropu na stropnicę (rys. 10) oraz wysokości rozparcia 
segmentu, a także współczynnika tarcia stali po skale. 
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Rys. 9. Charakterystyka podpornościowa segmentu obudowy nowej generacji 

Fig. 9. Support resistance characteristics o f the set o f s up port o f new generation 

Pst=const 
J.l ~ const 
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Rys . l O. Charakterystyka przedstawiająca zmienność sił przenoszonych przez ciQgła korbowodowe 

Fig. l O. Distribulion o f loads in connecting rods 

Rozkład nacisku na stropnicę, współczynnik tarcia oraz wysokość rozparcia segmentu 
wpływa również na stateczność segmentu (rys. 11). 

Charakterystyki statecznościowe segmentów obu generacji są podobne. Charakterystyka 
podpornościowa segmentu nowej generacji jest niezależna od wysokości rozparcia. Z tego 
względu segmenty nowej generacji są bardziej uniwersalne do warunków ubierek. Segmentami 
jednego typoszeregu można obsłużyć ubierki od wysokości minimalnej do maksymalnej. 

Segmenty obudów osłonowych nowej generacji, w przeciwieństwie do segmentów lem
niskatowych, nie znalazły uznania, gdyż nie były do tej pory stosowane w praktyce. Wła
ściwości ich zostały ustalone w fazie projektowania na modelach matematycznych (Klich i in. 
1996) metodą symulacji komputerowej. Wykonane zostały w kilku egzemplarzach proto
typowych. 

Segmenty prototypowe przeszły próby na stanowisku badawczym (Badanie ... 1995). Wyniki 
badań potwierdziły właściwości segmentów wyznaczone na podstawie modeli matematycz-
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Rys. 11. Charakterystyka statecznościowa segmentu obudowy nowej generacji przystosowanego do warunków 

ubierki 

Fig. 11. Capacity to stand charactcristics o f the set o f ncw generalian adapled for stop e Conditions 

nych. Dwa segmenty korbowodowe przeszły próbę przemysłową w KWK "Murcki" w okresie 
od grudnia 1998 do sierpnia 1999. W próbie przemysłowej wykazały się funkcjonalnością 
i przydatnością taką samąjak segmenty lemniskatowe, z którymi współdziałały . 

4. Zakończenie 

W warunkach ubierek proponowanych do wybierania rudy miedzi z warstw o grubości od 
0,7 do 2,0 m do zabezpieczenia przedziału technologicznego pomiędzy kasztami z drewna 
podtrzymującymi strop wyrobiska przydatne mogą być segmenty obudów osłonowych. Możliwe 
jest zastosowanie segmentów lemniskatowych obudów osłonowych powszechnie stosowanych od 
przeszło 30 lat w kopalniach węgla kamiennego, darzonych zaufaniem i uznaniem górników. 
Możliwe jest również zastosowanie segmentów z nowym mechanizmem rozpierająco-podpo

rowym typu korbowodowego. Segmenty te zasługują na uwagę ze względu na właściwości 
podpornościowe niezależne od rozkładu ciśnienia na długości stropnicy i od wysokości rozparcia, 
a także od współczynnika tarcia pomiędzy stropnicą i stropem oraz spągnicą i spągiem. 

Funkcjonalnością i właściwościami statecznościowymi nie różnią się w zasadzie od seg
mentów lemniskatowych. Jedne i drugie segmenty obudów osłonowych muszą być przysto
sowane do warunków ubierek, ponieważ do eksploatowania muszą być ustawione osłoną do 
czołowego ociosu ubierki, a więc przeciwnie niż w wyrobiskach ścianowych kopalń węgla 
kamiennego. W ubierkach segmenty obudów służą również do ograniczenia przedziału techno
logicznego i rozrzutu urobku. Osłony segmentów mają chronić stojaki i inne elementy me
chanizmu podporowego przed działaniem urobku otrzymywanego w wyniku działania materiału 
wybuchowego stosowanego do urabiania rudy miedzi. 

W celu przystosowania segmentów obudów osłonowych obu typów do warunków ubierek 
należy przede wszystkim wydłużyć stropnicę odpowiednio za osłonę odzawałową. 

Dla przystosowania segmentów może być potrzebna zmiana w zakresie mechanizmu prze
suwnika segmentu. Kwestią otwartąjest połączenie ze sobą segmentów, przedzielonych kasz
tem z drewna, podpierającym strop wyrobiska. 
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Powered supports for copper ore stope workings 

Abstra et 

In the paper conditions in stopes proposed for getting copper ore from deposits ofthe seam 
thickness less than 2m have been presented. Powered supports useful for application in stope 
conditions after adaptat~on of their sections were presented. Possibilities of adaptation of 
lemniscate sets o f support generally known in coal min es and connecting rod sets o f support o f 
new generation due to their support resistance and capacity to stand characteristics have been 
proved. 
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Doświadczenia w zakresie wykonywania wyrobisk w obudowie kotwiowej 
dla grupy ścian 

Słowa kluczowe 

Obudowa - kotwienie- schematy- koszty 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono rozwiązania obudów kotwiowych zastosowane w chodnikach 
przyścianowych i w przecinkach ścianowych w kopalni "Jankowice". Scharakteryzowano 
warunki geologiczno-górnicze oraz rozwiązania techniczno-technologiczne. 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 24-28%. 

l. Wstęp 

Trwająca restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego przyniosła znaczące 
osiągnięcia w zakresie jego przemian i dostosowania do funkcjonowania w warunkach gos
podarki rynkowej. W okresie tym w znacznym stopniu ograniczono zatrudnienie w kopalniach, 
likwidacji zostały poddane nierentowne kopalnie oraz pozbyto się w ogromnej większości 
zbędnego majątku nieprodukcyjnego z kopalń. 

Dążąc do obniżki kosztów wydobycia kopalnie Rybnickiej Spółki Węglowej zaczęły sto
sować efektywne rozwiązania techniczne. Jednym z pierwszoplanowych elementów programu 
było zwiększenie koncentracji wydobycia ze ścian 9raz zwiększenia wydajności pracy. Ko
palnia "Jankowice" odniosła znaczący sukces w tym zakresie, osiągając średnie dobowe wydo
bycie z jednej ściany na poziomie 4293 t/d, przy średnim dobowym postępie wynoszącym 4,8 m. 

Zmianom w technologii prowadzenia ścian oraz wyposażaniu ich w wysokowydajne urzą
dzenia urabiające nie towarzyszyły podobne zmiany w procesie drążenia wyrobisk chodni
kowych. 

Prowadzana analiza ekonomiczna w kopalni "Jankowice" wykazuje, że systematycznie 
wzrasta koszt jednostkowy w zakresie wykonawstwa wyrobisk chodnikowych. Wzrost ten 
powodowany jest głównie wzrostem kosztów materiałów na jednostkę wykonywanych wy-
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robisk oraz wzrostem kosztów robocizny. Poszukiwania w zakresie uzyskania obniżki kosztów 
jednostkowych wykonywania wyrobisk szły w kierunku optymalnego wykorzystania podpor
ności odrzwi obudowy stalowej, a tym samym zwiększenia rozstawu obudowy, których koszt 
wpływa decydująco na jednostkę wykonywanych wyrobisk chodnikowych. 

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie kotwi górniczych jako obudowy wstępnej, podsta
wowej lub pomocniczej wszędzie tam gdzie jest to możliwe i dostatecznie uzasadnione. 

Kierownictwo kopalni "Jankowice" uznało, że obudowa kotwiowajest ważnym elementem 
obniżki kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych, dlatego od grudnia 1999 r. zaczęto ją 
wdrażać. Od tej pory systematycznie wzrasta ilość metrów wykonywanych w samodzielnej 
obudowie kotwiowej nie tylko w kopalni "Jankowice", lecz także w wszystkich kopalniach 
Rybnickiej Spółki Węglowej. 

Tabela l. Zestawienic długości wyrobisk z obudową łukową o zwiększonym rozstawie i obudowie kotwiowej 

Table l. Jankowice coal mincs. List ofworkings with independent anchor support 

~a Plan 2002 1998 1999 2000 2001 
R 

Obudowa łukowa w rozstawie l ,25 i l ,5 m 5 590 lO 063 8 596 9 015 7 500 

Samodzielna obudowa kotwiowa [m] o 67 l 669 l 543 3 550 

Uwzględniając powyższe w niniejszym referacie przedstawiono możliwości i efekty sto
sowania samodzielnej obudowy kotwiowej w kopalni "Jankowice". 

2. Parametry samodzielne.i obudowy kotwiowej w warunkach złoża kopalni "Jankowice" 

2.1. Warunki geologiczno-górnicze 

Wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwiowej lokalizowane są na głębokości od 300 m do 
600 m. W większości są to wyrobiska przyścianowe, likwidowane wraz z postępem ściany . 

Pokłady, w których wykonuje się wyrobiska w obudowie kotwiowej, tj 41111 i 413/1+2 
posiadają miąższość od 1,4-2,5 m, średnio 1,85 m. Nachylenie pokładów jest zmienne, w gra
nicach 10-18°, średnio 14°. 

W stropie pokładów występują iłowce , iłowce zapiaszczone z występującymi wkładkami 
piaskowca, w spągu zalega łupek ilasty twardy z wkładkami łupku piaszczystego. 

Średnie wytrzymałości skał stropowych na jednoosiowe ściskanie określone metodą "in 
situ" przedstawiają się następująco (tab. 2). 

Skały stropowe i węgiel pokładu 411/1 i 413/1+2 na podstawie badań laboratoryjnych 
posiadają następujące parametry (tab. 3) . 

Pokład 41 111 i 413/1 +2 oraz skały otaczające są suche i nie stwierdza się wykropleń wody ze 
stropu i ociosów wyrobisk. W trakcie wykonywania rozcinki w tych pokładach, napotykane są 
zaburzenia geologiczne (uskoki) o zrzutach nie przekraczających miąższości pokładu . Drążone 
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Rys. l. Profilc geologiczne dla pokładu 41111 i pokładu 413/1+2 

Fig. l. Geological profilcsfor the scam 411/1 and thc scam 413/ 1+2 

wyrobiska w obudowie kotwiowej niejednokrotnie przechodząpod i nad krawędziami pokładów 
wyżej i niżej leżących. 

Pokład 41111 i 413/1+2 zaliczone są do: 
- I stopnia zagrożenia wodnego, 
- III kategorii zagrożenia metanowego, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 
- nie zagrożone tąpaniami . 

Tabela 2. Średnic wytrzymałości skał stropowych na ściskanie jednoosiowe 

Table 2. Mcan uniaxial comprcssivc strcngth (UCS) ofroofrocks 

Pokład 41111 Pokład 413/ 1 +2 

Otwór badawczy 
T- 133/00 T-29/0 1 T-53/01 T-72/99 T-101/00 
(dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) (dł . 6,0 m) 

Wytrzymałość skał 
Re 16,0-52,0 11,6--49,9 12,0- 62,1 14,2-34,2 13 ,4-56,8 

stropowych na 
Rcśr 

ściskanic [MPa] do 3m 
31,2 29,1 32,4 24,0 24,0 

Wytrzymałość skał Rr 1,03-3,34 0,74-3,18 0,77- 3,98 0,87-2,1 0,8-3,36 
stropowych na 

rozciąganic [MPa] Rrśr 2,53 2,15 2,15 1,48 2,15 

Współczynnik 
f 1,6-5,2 1,1--4,9 1,2- 6,2 1,4- 3,4 1,3-5,6 

zwi<;złości 
fśr 3,94 3,36 3,15 2,4 3,63 

Sesja I 

T-73/01 
(dł. 6,0 m) 

10,8-48,0 

28,4 

0,69-3,08 

2, 04 

1,0-4,8 

3,19 
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Tabela. 3. Parametry skał stropowych i w<;gla pokładu 

Tablc 3. Paramctcrs o f roof rocks and o f co al in a scam 

Pokład 411/1 Pokład 413/1+2 

Otwór badawczy 
G-112/99 T-29/01 T-53/01 G-93 /99 T-41 /00 G-55/01 
(dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) (dł. 6,0 m) 

l 

l Wytrzymałość skał 
Re 40,1-63,3 36,4- 140,3 50,1-109,4 22,2- 79,1 12,0- 88,4 17,9-137,0 1 

stropowych na 
Rcśr 

ściskanic [MPa] 
do 3m 

31,2 50,9 55 ,1 31,0 28,7 63,7 

l 

Wskaźnik 
RQD 44% 56,2% 59,4% 34% 41 ,2% 43,7%. 

szczelinowatości 
RQD 

skał stropowych 
do 3m 

50% 65 ,3% 68,8% 21% 26,3% 44,3%, 

Współczynnik 
r 0,97 0,95 0,93 0,9 0,85 0,9 

rozmakalności 

Wytrzymałość wc;gla Rcwśr 14,2 15,4 14,8 7,9 21 ,5 16,2 

Obecnie prowadzone jest rozpoznania warunków naturalnych i górniczych panujących 
w rejonie projektowanych wyrobisk w pokładzie 409/2, gdzie kopalnia planuje wykonać 
3000 mb wyrobisk w obudowie kotwiowej. 

2.2. Schemat obudowy kotwiowej 

Na podstawie dotychczas wykonanych wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwiowej, 
w kopalni "Jankowice" wypracowano schematy obudowy o przekroju zbliżonym do prostokąta. 
W zależności od przeznaczenia wyrobiska schematy przedstawiają się następującą: 

- dla wyrobisk przyścianowych i pochylń : 

szerokość wyrobiska- 4,0-4,5 m, 
wysokość wyrobiska- 2,8- 3,5 m, 
rozstaw między rzędami kotew- 0,8-1, l m; 

- dla przecinek rozruchowych: 
szerokość wyrobiska -5,5-5,8 m, 
wysokość wyrobiska- 2,2-3,5 m (zależnie od miąższości pokładu), 
rozstaw między rzędami kotew- 0,7-0,9 m. 

2.3 . Elementy obudowy kotwiowej wraz z siatką kotwienia dla 
chodników przyścianowych i pochylń (rys. 2) 

W stropie wyrobiska: 
- kotwie stalowe typu APP ~22 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości 

2,3-2,55 m, 
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Rys. 2. Schemat obudowy kotwiowej dla chodników przyścianowych i pochyh1 

Fig. 2. Scheme o f roof bolting for roadways in the vicinity o f face and for inclincs 

Rys. 3. Chodnik nadścianowy Z-l pokł.413/1+2 - widok ogólny (fot. J. Ficek) 

Fig. 3. Tai l gate Z-1 scam 413/1 +2 - a generał vicw ( photo by J. Fi cek) 

Rys. 3a. Pochylnia Z-2 pokł.411 / l - widok ogólny (fot. J. Ficek) 

Fig. 3a. Taił incline Z-2 seam 411/1 - a generał vicw ( photo by J. Ficek) 
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- siatka zgrzewana o boku oczka max l 00 mm, 
- okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości 0,25 m i grubości 2 mm. 
W ociosach wyrobiska: 
-kotwie stalowe typu APP ~22mm wykonane z pręta żebrowanego o długości 1,8 m, 
-kotwie urabialne typu KWSz ~18 mm o długości 1,8 m dla ociosu urabialnego, 
- siatka zgrzewana stalowa o boku oczka max l 00 mm. 
Podczas drążenia chodnika lub pochylni wykonywane są poszerzenia wyrobiska w celu 

zabudowy napędów przenośników lub stacji transformatorowych. 

Rys. 4. Proces kotwienia przodka (fot. J. Ficek) 

Fig. 4. Roofbolting- a view ofa working face (photo by J. Ficek) 
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Rys. 5. Schemat obudowy kotwiowej w miejscu poszerzenia z dodatkowym wzmocnieniem podciągiem stalowym 

Fig. 5. Schcmc o f roof bolting in place of thc widening with additional reinforcement by means o f a steel horsehcad 
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Konstrukcja obudowy w poszerzeniu oparta jest na samodzielnej obudowie kotwiowej 
dodatkowo wzmocnionej podciągiem stalowym przykotwionym do stropu, co przedstawiono na 
rysunkach 5 i 6. 

Poszerzenia wykonywane są na odcinku maksymalnie 10m, a ich szerokość wynosi 5,5 m 
±0,3 m. 

Rys. 6. Widok poszerzeń wyrobiska w obudowie kotwiowej (fot. J. Ficek) 

Fig. 6. A vicw ofwidenings ofthe working under application ofroofbolting (photo by J. Ficek) 

W miejscach pogorszenia się warunków górniczo-geologicznych (uskoki) obudowa kot
wiowa dodatkowo wzmocniona jest obudową podporową opartą na samodzielnej obudowie 
kotwiowej. Obudowę podporową zaprojektowano na bazie odrzwi obudowy prostej, wykonanej 
ze stropnicy stalowej z kształtownika V-25, podpartej na ociosach dwoma stojakami stalowymi 
typu SV lub Valent, w rozstawie jak przy obudowie kotwiowej tylko z przesunięciem o połowę 
rozstawu. 

~ t --~~::;.~\,.--..::.;_"-
. ;;,) ... 

.... -:;'<" ·· •. 
. , .... 

Rys. 7. Widok wzmocnienie obudowy kotwiowej w strefie zaburzeń geologicznych - uskok (fot. J. Fi cek) 

Sesja I 

Fig. 7. A vicw ofthe rei n forcement ofroofbolting in the zon e o f geological dis!ocations - a faul t 
(photo by J. Ficck) 

335 



School ofUnderground Mining 2002 

2.4. Elementy obudowy kotwiowej wraz z siatką kotwienia dla 
przecinek rozruchowych ścian (rys. 8, 9) 

W stropie wyrobiska: 
- kotwie stalowe typu APP ~22 mm wykonane z pręta żebrowanego o długości 2,1-2,3 5 m, 
- siatka zgrzewana o boku oczka max l 00 mm, 
- okładziny stalowe z blachy profilowanej o szerokości 0,25 m i grubości 2 mm. 
W ociosach wyrobiska: 
- kotwie stalowe typu APP ~22 mm wykonane z pręta żebrowanego o dh1gości l ,8 m, 
- kotwie urabialne typu KWSz ~18 mm o długości 1,8 m dla ociosu urabialnego, 
- siatka zgrzewana stalowa o boku oczka max l 00 mm. 

~ ~ V N N 
~ 11 

~ 

u j oiooko 
.. --

. l " l g l " l " l "l, ___..-----. . .-----
kol wy urolliulru~ / :. 

l :. lor=1,8rn l 

S, 8m 

Rys. 8. Schemat obudowy kotwiowej dla przecinek razmchowych ścian 

Fig. 8. Schcme ofroofbolting for starting cross-cuts 

Rys. 9. Przecinka rozruchowa Z-1 pokł.413/1 +2 - widok ogólny (fot. J. Fi cek) 

Fig. 9. Starting cross-cut Z-l scam 413/1+2- a generał vicw ( photo by J. Ficck) 
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2.5. Schemat skrzyżowania w obudowie kotwiowej (rys. 10, 11) 

- W trakcie drążenia wyrobiska, w jego osi, buduje się kotwie linowe o długości 5,0 m 
w odstępach nie większych niż 2,0 m. Kotwy buduje się na całej długości skrzyżowania 
oraz 5,0 m przed i za skrzyżowaniem. 

- Skrajne kotwie stropowe od strony projektowanego skrzyżowania wyrobiska budowane 
są pionowo. 

- Przed rozpoczęciem wykonania skrzyżowania, buduje się dwa podciągi z kształtownika 
V-25 na długości skrzyżowania oraz 2,0 m przed i za projektowanym skrzyżowaniem. 
Podciągi są przykatwiane parami kotew połączonymi od spodu uchwytem do przy
katwiania co drugie pole (para kotew w jednym polu). 

- W wyrobisku odgałęzionym buduje się dwa rzędy kotwi tzw. "zerowych" zgodnie ze 
schematem przedstawionym na rysunku 9. W pierwszym rzędzie skrajne kotwie buduje 
się pionowo. 

- W osi wyrobiska odgałęzionego buduje się również kotwy linowe o długości 5,0 m 
w odstępach nie większych niż 2,0 m. Kotwie te buduje się do odległości 5,0 m od 
skrzyżowania. 

·: 
l. 

, fu, , ,, ,, . .: - 1 

l .~ 

Rys. l O. Prąkładowe skrzyżowanie wykonane w obudowie kotwiowej-chodnik nadścianowy Z-l z przecinką 

rozruchową Z-1 pokł.413/l + 2 

Fig. 10. Examplary face end under application ofroofbolting- the tai! gate Z-l with the starting 
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Rys. II. Skrzyżowanie chodnika odstawczego z pochylnią Z-2 pokł.411/l (fot. J. Fi cek) 

Fig. II. Crossing tai! gale haulagc with tai! incline Z-2 seam 411/1 ( photo by J. Ficck) 

2.6. Schemat skrzyżowania ściany z chodnikiem w obudowie 
kotwiowej (rys. 12) 

Na skrzyżowaniu ściany z wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwiowej w chodniku za 
napędem przenośnika ścianowego znajdują się dwie sekcje zmechanizowane typu PIOMA
-JANKOWICE-19/32,8-0z. Przed frontem ścian strop chodnika wzmocniony jest podciągiem 
drewnianym podbudowanym stojakami stalowymi z wyprzedzeniem minimum l O m. Ten 
sposób zabezpieczenia skrzyżowania pozwala na zmniejszenie obsady brygady ścianowej o mi
nimum 2 osoby, które wykorzystywane są do prac w utrzymaniu typowego skrzyżowania 
ściana-chodnik. Chodnik przyścianowy likwidowany jest na bieżąco za postępem ściany. 

-'---'·~~_··· ~ .. 
l···· - - --

. : ,. 

Rys. 12. Schemat zabudowy skrzyżowanie ściany Z-l z chodnikiem nadścianowym Z-l pokł.413/l +2 

Fig. 12. Scheme build over erossin g longwall Z-l with tai! gale Z-l seam 413/1 +2 
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Rys. 13. Skrzyżowanie ściany Z-l z chodnikiem nadścianowym Z-l pokł.413/1+2 (fot. J. Ficek) 

Fig. 13. Crossing longwall Z-l with tai! gale Z-l seam 413/1 +2 (p ho to by J. Fi cek) 

W wypadku wystąpienia trudności przy rabowaniu stropu w chodniku prowadzi się strze
lanie zgodnie z opracowaną metryką strzałową. 

2.7. Efekty stosowania obudowy kotwiowej w kopalni "Jankowice" 

Drążenie wyrobisk w samodzielnej obudowie kotwiowej w kopalni "Jankowice" rozpoczęto 
w grudniu 1999 roku. Do grudnia 2001 roku wykonano 3279mb wyrobisk w obudowie kot
wiowej, co stanowi 8% ogółu wydrążonych wyrobisk w tym okresie. 

Wykonane wyrobiska w samodzielnej obudowie kotwiowej to: 
- Chodniknadścianowy Z-1 pokł. 413/1+2 -1633 m, 
- Chodnik odstawczy pokł. 411/1- 230m, 
- Pochylnia Z-2 pokł. 411/1- 438 m, 
- Chodnik nadścianowy Z-2 pokł. 413/1 +2 - 878m, 
- Przecinka rozruchowa Z-l pokł. 41311 + 2 - l 00 m. 
Uzyskane średnie dobowe postępy w wyrobiskach: 
- Chodnik nadścianowy Z-l pokł. 41311+2 -7,89 mld, 
- Chodnik odstawczy pokł. 41111- 8,33 mld, 
- Pochylnia Z-2 pokł. 41111 - 9,95 mld, 
-Chodnik nadścianowy Z-2 pokł. 413/1+2 - 7,66 mld, 
- Przecinka rozruchowa Z-1 pokł. 41311+2 - 4,5 mld. 
Koszty wykonania wyrobisk w obudowie kotwiowej w porównaniu z wyrobiskami wyko-

nanymi w obudowie podporowej uległy zmniejszeniu o następujące wartości : 

- Chodnik nadścianowy Z-1 pokł. 41311+2- 23,9%, (tab. 4), 
- Chodnik odstawczy pokł. 411/1-24,8%, (tab. 5), 
- Pochylnia Z-2 pokł. 41111 - 24,3%, (tab. 6), 
- Przecinka rozruchowa Z-l pokł. 413/1+2- 28,5%. 
Aktualnie w obudowie kotwiowej w kopalni "Jankowice" kontynuowane jest drążenie 

chodnika nadścianowy Z-2 w pokł. 41311 +2, którego długość wyniesie 1196 m. 
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Tabela 4. Efekty ekonomiczne stosowania obudowy kotwiowej w chodniku nadścianowym Z- l , pokład 413/1 +2 

w KWK "Jankowicc" 

340 

Tablc. 4. Economical effects rcsulting from application ofroofbolting in a tai ł gate Z-1, seam 413/1+2 in thc 
"Jankowicc" mine 

Efdty e.koaflmi~e stoSE>waJia oliudowy kotłłi'owej w c)laditiktt 
Radsti@.RO!WJI.lł z .. ~ ~ilad 41311+2 .. l<WK ~Janł-owice~ 

Tabela 3 Wyniki obliczeń efeldów ekonorricznych stosowania obudowy lwtwiowej 

Elementy kosztów Sposób tradycyjny Samodzielna obudowa Różnica kosztów(2-3) 
(obudowa IP) kotwiowa _l zł] 

l 2 3 4 

Robocizna 238 7llluk 317 zll rząd - 79 

Mateńal 779 7llluk 428 zł l rząd +351 

Sprzęt 45 7llluk 109 zł l rząd -64 

Transport 76 zllłuk 11 zł l rząd +65 

Całkowity koszt 1138zł/łuk 86Szł/ rząd +273 

Sumaryczny efekt ekDnonńczny = +273 x 1633 m= 445 809 zł 

Obniżka kosztów o 23,9 % 

Efęltfyr elf.MQmi~zne, stosowania obudQwy· kotwiowej w chodniku 
nadstlanowym Z4 pokład 413J1+2 .. KWK lt!J't~.nAowtce/'J -

Procentowy udział kosztów w 
metrze bieżącym wyrobiska w 

obudowie kotwiowej 

• koszt robodmy 
koszt materiału 

• koszt transportu 
D koszt maszyn i ur:zdzeń 

Procentowy udział kosztów w 
metrze b ieżącym wyrobiska w 

obudowie łukowej 

l koszt robocizny 
koszt materiału 

l koszt transportu 
13 koszt~ i urzdzeń 
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Tabela 5. Efekty ekonomiczne stosowania obudowy kotwiowej w chodniku odstawczym, pokład 411 
w KWK "Jankowicc" 

Tablc. 5. Economical cffccts resulting from application ofroofbolting in a convcying drift, seam 411 
in the "Jankowicc" mine 

Efekty ekonQmi~nę; stosowania obudowy karuloweJ w c.haditiiu 
odstawczymJJokfact4ttlt ., KWK ~JaftkQwic.e:a 

ZA:. --

Tab/.2 Wyniki oblicze1i ifektów ekonomicV!ych stosowania obudowy kotwiowej 
Elem:nty kosztów Sposób tradycyjny Sarrodzielna Różnica 

(obudowa ŁP), obudowa kotwiowa, kosztów(2-3) 
[zllm.] [zllm.] [ zllm] 

l 2 3 4 
Robocizna 320 324 -4 
Materiał 732 427 +305 
Sprzęt 57 140 - 83 
Transport 148 54 +94 
Całkowity koszt 1257 945 +312 
Sumaryczny efekt ekonomiczny= +312 zł x 230m wyrobiska= 71 760 zł 
Obniżka kosztów o 24,8 % 

Sradnie 

Efekty· ekonomiczn& stQsowania o&tJxiowy kotwlowejj w drodmiu 
odstaw~~m pQkład' 41111 • KWK lj~ankowl~ę't 

Procentowy udział kosztów w 
metrze bieżącym wyrobiska w 

obudowie kotwiowej 

l koszt robocizny 
O koszt materiału 
l koszt transportu 
D koszt mas7;Vll i undzeń 

Procentowy udział kosztów w 
metrze bieżącym wyrobiska w 

obudowie łukowej 

l koszt robocizny 
El koszt materiału 
l koszt transportu 
D koszt maszvn i un:dzeń 
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Tabela 6. Efekty ekonomiczne stosowania obudowy kotwiowej w pochylni Z-2, pokład 411 / l 

w KWK "Jankowicc" 

Tablc. 6. Economical effccts rcsulting from application ofroofbolting in an inclinc Z-2, scam 41111 

in thc "Jankowicc" mine 

Efe.ldy e.konom:icme: stoscwania ob.udowy kotwi<lwej 
w p.och:ylol z .. 2· pokład 41'111' • KWK ~ Jankowice·" 

Tub/.3 Wvniki oblicze1i efektów ekonomicznych stosowania obudowv kotwiowej 

Elementy Sposób tradycyjny Sarnodzielna Różnica 

kosztów (obudowa LP), obudowa kolwiowa, koszt6w(2-3) 
r zł/m. ] rzłlm.] r zł/m] 

l 2 .l 4 

Robocizna 300 273 +27 
Materiał 732 478 +254 
Sprzęt 57 140 - 83 
Transport !59 54 zł +105 
Całkowity koszt 1248 945 +303 
Sumaryczny efekt ekonomiczny= +303 zł x 438 m wyrobiska= 132 714 zł 

Obniżka kosztów o 24,3 % 

Efeldy ekonomiczne stosowania obudQwy· kotwiowej . . 
w pochylni Z·2 pokład 41111 - KWK "Janko wice" 

Procentowy udział kosztów w 
metrze bieżącym wyrobiska w 

obudowie kotwiowej 

• koszt robocizny 
(]koszt materiału 
• koszt transportu 
O koszt maszyn i urzdzeń 

Procentowy udział kosztów w 
metrze bieżącym wyrobiska w 

obudowie łukowej 

koszt robocizny 
0 koszt materiału 
• koszt transportu 
O koszt maszyn i urz.dzeń 
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3. Wnioski 

Przedstawione rozważania można ująć w nastl'(pujące wnioski: 
1. Osiągnil'(cie odpowiednich rezultatów we wdrażaniu obudowy kotwiowej wymaga kom

pleksowej analizy w zakresie oceny warunków geologiczno-górniczych oraz badań rzeczywis
tych parametrów współpracy obudowy z górotworem, mechanizacji procesów kotwienia za
pewniających uzyskanie właściwych post((pÓw drążonych wyrobisk. 

2. Samodzielna obudowa kotwiowa w chodnikach przyścianowych powinna być stosowana 
w kopalniach Wl'(gla kamiennego na podstawie sprawdzonych i pozytywnych doświadczeń. 

3. Uzyskane wyniki z prowadzonej obserwacji zachowania sil'( wyrobisk wykonanych w sa
modzielnej obudowy kotwiowej wskazują, że istnieje możliwość utrzymania ich w caliźnie bez 
konieczności dodatkowego wzmacniania. 

4. Na podstawie przeprowadzonych obliczeń można stwierdzić, że obudowa kotwiowa jest 
tańszym sposobem zabezpieczania wyrobisk podziemnych średnio o 24%. 

5. Na przykładzie trzech wyrobisk wykazano, że obudowa kotwiowa jest tańszym sposobem 
zabezpieczania wyrobisk podziemnych. Dla rozważanych wyrobisk uzyskano obniżkę kosztów 
wykonywania wyrobisk o ok. l w stosunku do obudowy łukowej i l w stosunku do obudowy. 
prostokątnej. Efekty te zależą od czterech głównych składników kosztów: 

- robocizny, 
- materiału, 

-sprzętu, 

- transportu. 
Najwil'(kszą pozycją, stanowiącą prawie połO\ vę 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 stosowaniem wysokowydajnego i bezawaryjnego sprzętu oraz wzrostem 
doświadczeń nabywanym przez załogi. Bariera psychologiczna istniejąca wśród załogi i kadry 
inżynieryjnej przestała być czynnikiem hamującym rozwój obudowy kotwiowej w kopalniach 
RSW SA. 

6. 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. 

7. Stateczność wyrobiska w obudowie kotwiowej zależy między innymi od prawidłowej 
współpracy obudowy z górotworem. Odchyłki w technologii wykonania mogą spowodować 
obniżenie parametrów wytrzymałościowych obudowy, a tym samym zmniejszenie stateczności 
wyrobisk. 

8. Z dotychczasowych obserwacji i analizy wyników uzyskanych na podstawie prowa
dzonego monitoringu w wyrobiskach z obudową kotwiową, można stwierdzić, iż na etapie 
drążenia wyrobisk dobór parametrów samodzielnej obudowy kotwiowej jest prawidłowy. 

9. Dalsze obserwacje i pomiary na stacjach monitoringowych w czasie eksploatacji ścian 
pozwolą prześledzić, jak pracuje obudowa kotwiowa poddawana oddziaływaniu przemiesz
czającego się ciśnienia eksploatacyjnego. 
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10. Uzyskane wyniki na przestrzeni całego okresu użytkowania wyrobisk pozwolą określić 
czy dobór parametrów obudowy był prawidłowy, a uzyskane spostrzeżenia i doświadczenia 
będzie można wykorzystać przy projektowaniu kolejnych wyrobisk w samodzielnej obudowie 
kotwiowej. 

11. Wadą stosowanego rozwiązania jest uzyskiwanie mniejszych postępów w drążonych 
przodkach przy obecnym umaszynowieniu. 
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Experience in driving roadways supported by roof bolting, 
destined for the group of faces 

Abstract 

In the paper system o f roof bolting applied in face en tri es and crosscuts in Jankowice co al 
mines have been presented. Geological conditions and technological solutions were discussed. 
Directions of further development of anchor support have been formulated in the fina! con
clusions. Results using rockbolting in coal mines are discussed. Economic results are calculated 
for three roadways considered. It is concluded that savings of 24-28% coasts were accom
plished when compared with steel arches as main support. 
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Urządzenia małej mechanizacji wykorzystywane w systemach 
wykonywania obudów wyrobisk oraz przezbrajania ścian 

Streszczenie 

Z bogatej oferty produkcyjne firmy w referacie przedstawiono urządzen i e wyko
rzystywane przy wykonywaniu obudowy podporowo-kotwiowej do przygotowania i po
dawania hydraulicznie spoiw wiążących za pomocą agregatu pompowego PT oraz 
przedstawiono system mechanizacji podnoszen ia i transportu ciężk ich elementów 
urządzeń górniczych, a zwłaszcza obudów zmechanizowanych, dla skrócenia czasu 
ich transportu, w czasie przezbrajania ścian o wysokiej koncentracji wydobycia. Referat 
zilustrowano praktycznie zastosowanymi rozwiązaniami. 

Wstęp 

W procesie produkcji kopalni urządzenia małej mechanizacji stanowią istotny ele-
ment w zakresie: 

- poprawy wydajności , 

- zmniejszenia pracochłonności pracy i jej uc i ążliwości, 

- zwiększen i a bezp ieczeństwa pracy. 
W nowoczesnych technologlach górniczych dąży się praktycznie do mechanizacji 

wszystkich procesów roboczych tak, aby osiągnąć wymienione powyżej cele, ale 
często równocześnie podnieść jakość wykonywanej pracy. 

Firma Ulstein-Fama od wielu już lat dostarcza do kopalń węgla kamiennego urzą-
dzenia do małej mechanizacji przy czym główne rodzaje urządzeń to: 

- wciągn i ki 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, 
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wciągarki linowe elektryczne, 
kołowroty górnicze, 
piły taśmowe, wiertarki i wiertnice górnicze z napędem hydraulicznym , 
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zwijarki kabla z napędem hydraulicznym, 
przekładn i e i motoreduktory. 

Większość urządzeń powstaje przy ścisłej współpracy z doświadczoną kad rą i nży

n i e ryj ną kopa l ń oraz przy wykorzystaniu bogatych doświadczeń własnych . 

Wykonywanie podsadzki utwardzanej za obudową podporową z materiału 
budowlanego za pomocą agregatu pompowego PT 

Wykonanie utwardzonej wykładki z materiałów budowlanych cementowych za od
rzwiami obudowy podporowej jest szczególnie istotne dla zapewnienia właściwej 

współpracy obudowy z górotworem. Wykładka wykonana w sposób właściwy pozwala 
wyrównać obciążen i e dz i ałaj ące na obudowę na bardziej równomierne oraz ogranicza 
rozwarstwienia skał w porównaniu do tradycyjnej wykładki kamiennej stosowanej za 
obudową . 

Szczególn ie ważnymi miejscami dobrego powiązania za pomocą wykładki utwar
dzonej z wiążących materiałów budowlanych w górotworze uwarstwionym jest po
wiązan i e stropu i naroży ociosowych z obudową. P rzykład rozw iązan i a sposobu po
wiązania odrzwi z górotworem (obrysem skał w wyłom i e) przedstawiono na rysunkach 
1 i 2 w wyrobiskach drążonych w KWK "Bogdanka" w obudowie podporowo-kotwiowej . 

Długoletn ia współp raca z kopa l n i ą pozwoliła udoskonal ić rozw iązania u rządzeń do 
efektywnego wypełn ian ia spoiwem worków rozporowych zakładanych między s iatką 

zgrzewaną a odrzwiami obudowy. 
Agregaty pompowe typu PT (rys. 3) są produkowany w dwóch typach : 

PT-1 8h - wydaj ność -7761/h, 
PT-35h - wydajność- 4650 1/h . 

Rys . 1. Widok worków rozporowych zabudowanych między odrzwiami obudowy podporowej i siatkami 
zgrzewanymi wypełnionymi materiałem budowlanym 
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Fig. 1. A view ol expanding sacks built-in between Iramesola standing support and the welded 
mesh-wire lagging Iiiied with building material 
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Rys. 2. Ogólny widok chodnika przyścianowego drążonego w obudowie podporowo-kotwiowej 
w rozstawie odrzwi co 1 ,2 m z workami rozporowymi w części stropowej wyrobiska 

Fig. 2. A general view of a roadway in the vicinity of a face driven under application of a standin g support 
combined with roof bolting with Irames spaced every 1.2 m and expanding sacks built in the roof area of 

the working 

Rys. 3. Agregat pompowy typu PT 

Fig . 3. Pumping station of the PT type 

Agregaty mogą być wykorzystywane do: 
prac torkretowych, 
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wypełniania pustek za obudową lub. pustek poeksploatacyjnych, 
podawania zapraw za odeskowania czy do pojemników, 
wypełniania otworów pod kotwie spoiwowe prętowe lub linowe, 
do prac murarsko-tynkarskich. 
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Dane techn iczne produkowanych agregatów podano w tabeli 1. 
Charakterystycznymi cechami agregatów są : 

- małe gabaryty pozwalające je l okalizować blisko przodku, 
- własny mieszalnik spoiwa pozwalający przygotować jego wymaganą il ość na 

miejscu przeznaczenia, 
- hydrauliczny napęd o małym zapotrzebowaniu cieczy, 
- hydrauliczny system podawania mieszaniny podsadzki zapewn i ający wysoki 

komfort pracy. 
Widok agregatu PT-35h w jednym z chodników z wykorzystaniem go do efektyw

nego wypełnienia worków rozporowych za obudową przedstawiono na rysunkach 4 i 5. 

348 

Technologia wypełnian i a worków rozporowych zapewnia: 
- wysoką jakość wypełnienia pozwalającą dobrze rozcisnąć worek między siatką, 

a skałą likwidując wszelkie luzy, 

Tabela 1. Dane techniczne agregatów pompowych do tłoczenia zapraw i spoiw budowlanych 

Table 1. Technical data relating to pumping stalians used to pump mortars and binding agents 

Wielkość agregatu 
Parametry 

PT-18h PT-35h 

Typ i wielkość pompy DL18 DL 35 

Obroty 0-130 obr/min 0-100 obr/min 

Wydajność 7761/h 4650 1/h 

woda 50 m 75 m 
Max. wysokość tłoczenia 

beton 20m 30m 

woda 8m 10m 
Max. wysokość ssania 

beton 3m 4m 

Objętość zbiornika 50 l 100 l 

Ciśnienie zasilania 20 MPa 

Zapotrzebowanie cieczy 321/min 

Wymagana filtracja cieczy 6 ~Lm 

A 1080 mm 2000 mm 

B 685 mm 685 mm 

c -630 mm -800 mm 

E 370 mm 570 mm 

F 192 mm 352 mm 

Masa agregatu 148 kg 335 kg 
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Rys. 4. Agregat pompowy PT-35h 

Fig. 4. Pumping station of !he PT-35 type 

Rys. 5. Końcówka węża podającego spoiwo zakończona rurą stalową osadzona w zaworze worka 
rozporowego 

Fig . 5. Hose nozzle for feeding the binding agent ended with a steel pipe mounted in a valve of !he 
expanding sack 

- dużą wydajność i niezawodność nie obniżającą postępu drążonego przodku, 
- pełną kontrolę pracy i przebiegu technologii wypełniania worków spoiwem dzięki 

bliskiej lokalizacji agregatu pompowego od miejsca wypełniania worków. 
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Urządzenia małej mechanizacji stosowane dla skrócenia czasu przezbrajania 
wyposażenia wysokowydajnych kompleksów ścianowych 

Skrócenie czasu przezbrajan ia wyposażenia wysokowydajnych ścian węglowych 
w chwili obecnej staje się jednym z istotnych zagadnień procesu technolog icznego 
wydobycia węgla . Obok podstawowych czynników wpływających na czas i praco
chłonność likwidacji ścian do, których należy zaliczyć rozwiązania o charakterze tech
nologicznym i organizacyjnym, niezwykłe znaczenie ma transport elementów wypo
sażenia ściany . Skrócenie transportu wyposażenia ściany możl iwe jest przez: 

350 

- mechanizację podnoszenia i opuszczania ciężkich elementów zarówno w miej
scu rabunku sekcji obudowy zmechanizowanej, jak i w miejscu jej zabudowy, 

- transport elementów wyposażenia ściany w postaci całych zestawów skracający 

znaczenie ich demontaż i montaż, 
- budowę uniwersalnych komór przeglądowo-remontowych wyposażanych 

w urządzenia podnoszące samojezdne pracujące na dwóch równoległych 

szynach jezdnych w układzie pojedynczym, podwójnym i poczwórnym. 
Wśród wielu urządzeń produkowanych dla poprawy transportu należy wym ien i ć: 

- modułowe zestawy nośne typu MZN-240 kompatybilne ze wszystkimi urzą

dzeniami ciągnącymi i hamującym i stosowanymi w kopalni, umożliwią prze
mieszczanie sekcji zmechanizowanych (obudów górniczych) w całośc i po ist
niej ących podwieszonych szynach transportowych. Przy pomocy tego zestawu 
można przemieszczać równocześnie dwie sekcje lub inne dwa elementy o ile ich 
łączna masa nie przekracza 23 tony. 

- wciągniki hydrauliczne przejezdne typ WPT-3,0h umożliwiające podnoszenie 
i przemieszczanie ład unków o masie do 3t i mogą, które być stosowane do 
konfiguracji omówionego wyżej zestawu modułowego i ściś l e z nim współ-

Rys. 6. Sposób podwieszenia tylnej części sekcji obudowy zmechanizowanej 

Fig. 6. Method ot suspension ot a rear part ot the powered root support unit 
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pracować . Z tych wciągników można tworzyć linie transportowe o dowolnej 
długości . 

- wciągniki hydrauliczne typ WPH służące do podnoszenia i samodzielnego prze
mieszczania ładunków do szerokiego zastosowania np. w komorach mon
tażowych, warsztatach naprawczych, przodkach i wszelkich innych miejscach 
uciążliwej pracy i dużego zagrożen i a. 

Przykładowy widok sposobu transportu wyposażen ia ściany modułowym zestawem 
nośnym przedstawiono na rysunkach 6 do 9. 

Rys. 7. Transport sekcji obudowy zmechanizowanej za pomocą zestawu nośnego MZN-240 

Fig. 7. Method of Iastening ot a cross-beam to the tore part ot a canopy ot the powered root support 

Rys. 8. Sposób zamocowania trawersy do przedniej części stropnicy obudowy zmechanizowanej 

Fig. 8. Transportalion ot a unit ot the powered roof support with the aid ot the MZN-240 handling 
equipment 
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Rys. 9. Sposób transportu zespołu przenośnika ścianowego zg rzebłowego 

Fig. 9. Method for transportation of a unit of an armoured face conveyor 

Modułowe zestawy transportowe produkowane są o udźwigach 45 kN, 60 kN, 90 kN, 
11 5 kN , 175 kN, 230 kN. 

W komorach montażowych i demontażowych wyposażen ia śc ianowego szerokie 
zastosowanie znajdują wciągn i k i hydrauliczne typu WPH , które mają możliwość pod
noszenia i samodzielnego przemieszczania s i ę z zamocowanym ładunkiem i bez 
ładunku . 

Wersje modułowych zestawów nośnych podano w tabeli 2. 
Jeszcze do niedawna w tradycyjnych komorach montażowych i demontażowych 

wyciągn i k i jezdne p racowały na specjalnej sztywnej konstrukcji jezdnej wykonanej 
z ciężkich dwuteowników (rys. 1 O, 12), podczas gdy najnowsze rozwiązan ia (rys. 11, 
13) pozwalają na pracę wyc iągn ików na typowych szynach jezdnych używanych do 
transportu podwieszanego. 

Nowoczesne rozwiązan i a sterowania hydraulicznego pozwalają łączyć z sobą 
wciągn i k i tak, aby mogły one pracować równolegle w u kładzie : 

- pojedynczym każdy , wciągnik przemieszcza się i pracuje n i eza leżnie , 

- podwójnym, dwa wciągn i k i na jednej szynie jezdnej p rzesuwają s i ę równo-
cześn i e lub każdy n ieza leżn ie , 

- poczwórnym, przemieszczanie wszystkich wciągników po szynie odbywa s i ę 

równocześn ie , przy czym wciągni ki w parach p racują na dwóch podwieszonych 
typowych szynach jezdnych stosowanych powszechnie 

- w transporcie podwieszanym w kopalniach. 
Typoszereg produkowanych wciągników hydraulicznych typu WPH o udźwigu 

250 kN, 300 kN , 500 kN, 600 kN, 800 kN, 1000 kN (10 T) ma szerokie zastosowanie 
w górnictwie i p rzemyś l e , przysp ieszając i up raszczając transport ci ęż ki ch elementów 
maszyn i urządzeń obudowy. 
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Tabela 2. Wersje modu łowych zestawów nośnych 

Table 2. Versions of modular sets of the handling equipment 

Schemat 

~'---·-· ······· 

[ ~ m ··~ d.J_·'t··· - -~. · J· c:~ ... -.... -------------- ··- ·- ·- .. '-" --·-· • <-i) 

~Frr 

Nazwa 

MZN-240 
(wersja 45 kN) 

MZN -240 
(wersja 60 kN) 

MZN -240 
(wersja 90 kN) 

MZN -240 
(wersja 115 kN) 

MZN -240 
(wersja 175 kN) 

MZN- 240 
(wersja 230 kN) 
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Rys.1 O. Komora montażowa z sztywna konstrukcją jedni z dwuteowników 300 

Fig . 1 O. Assembly stable with a rig id runway mad e from double-tee bars 300 

Rys.11. Komora demontażowa z wciągnikami zawieszonymi na standardowej szynie jezdnej kolejki 
podwieszanej 

Fig. 11. Disassembly stable with hoists suspended on a standard running rail of the monorai l 
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Rys.12. Wciągniki samojezdne na ramie z 1300 

Fig.12. Self-travelling hoists on a frame made from l - bars 300 

Rys .13. Wciągniki samojezdne na standardowej szynie jezdnej 

Fig.13. Self-travelling hoists on a standard running rai! 
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Wnioski końcowe 

1. Mechanizacja procesów roboczych w kopalniach węg l a kamiennego w chwil i 
obecnej nie tylko dotyczy urabiania węg la i jego odstawy, ale równ ież wszystkich innych 
procesów związanych z drążeniem chodników, wykonywaniem obudowy, transportem 
maszyn i urządzeń . 

2. Mechanizacja hydraulicznego podawania spoiw budowlanych do worków 
budowanych między obudową, a s iatką zgrzewaną za pomocą agregatu pompowego 
PT-35h pozwala poprawić parametry współpracy obudowy z górotworem i nie zmniej
sza postępu prowadzonych robót. 

3. Modułowe zestawy nośne typu MZN-240 kompatybilne ze wszystkimi urzą
dzeniami ciągnącym i i hamującym i stosowanymi w kopalni, wykorzystywane przy 
transporcie wyposażen ia ściany, pozwalają transportować całe zestawy obudów me
chanizowanych i zestawy rynien przenośn ików zg rzebłowych, dop rowadzając w efek
cie do skrócenia czasu potrzebnego na przezbrojenie ścian. 

4. Samojezdne wciągniki hydrauliczne pracujące jako pojedyncze lub łączone w ze
stawy podwójne (jedna para) lub poczwórne (dwie pary) , z których każda pracuje na 
n i ezależnej standardowej szynie jezdnej kolejki podwieszanej, mogą być wykorzy
stywane w komorach montażowych lub demontażowych . 

Labour saving devices used in systems designed for setting ot 
supports in workings and for reequipment ot faces 

Abstra et 

The Company offers a wide range of products. However, the paper presents only 
devices applicable when setting the standing support combined with roof bolting, when 
preparing and supplying the hydraulic binding agents with the aid of the PT pumping 
station. A system designed to mechanize lift ing and transportation of heavy elements of 
mining machinery, especially of powered roof supports, has been also described. lts 
task is to shorten the transportation of these elements during the reequipment of faces 
characterized by high concentration of extraction . Solutions finding practical appl i
cations are also presented in the paper. 
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Firma Distein Fama od wielujuż lat dostarcza do kopalń węgla kamiennego: 
- 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 -agregaty pompowe i inne urządzenia. 
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Spójny system zwalczania zagrożenia metanowego w ścianie nr XI 
pokł. 405/1 w kopalni "Szczygłowice" 

Słowa kluczowe 

Metanono.~ność-prognoza metanowości-odmetanowanie -profilaktyka przeciwpożarowa 

Streszczenie 

W artykule przedstawiono zrozmcowane warunki naturalne i górnicze rejonu ściany 
wymuszające zastosowanie dynamicznej metody prognozowania metanowości ściany. Opi
sano sposób stworzenia spójnego systemu zwalczania wysokiego zagrożenia metanowego 
metodami wentylacyjnymi i odmetanowaniem górotworu. Omówiono rezultaty zastosowanej 
profilaktyki metanowej uwzględniającej minimalizowanie zagrożenia pożarowego w zrobach 
ściany. 

l. Wstęp 

Złoże Kopalni Węgla Kamiennego "Szczygłowice", wobec braku szczelnej pokrywy nad
kładowej, w kolejnych fazach procesu uwęglania uległo naturalnej degazacji, wobec czego 
najpłycej zalegające pokłady węgla wykazywały znikomą zawartość metanu. 

Na skutek nasycenia metanem migrującym z głębokich partii złoża, metanonośność po
kładów stopniowo wzrastała z głębokością ich zalegania. 

Oznaczenia metanonośności pokładu 405/1, dokonane w trakcie drążenia wyrobisk okon
turowujących parcelę ściany XI, leżącą poniżej poziomu 750 m, okazały się jako jedne z naj
wyższych w dotychczasowym rozpoznaniu stopnia zagrożenia metanowego w kopalni. Prog
nozowana metanowość ściany narzucała, ze względu na założony system eksploatacji i sposób 
przewietrzania ściany, zastosowanie nie tylko kompleksowych wentylacyjnych metod zwal
czania zagrożenia metanowego ale również zastosowania systemu odmetanowania o wysokiej 
efektywności. Dodatkowo należało uwzględnić zminimalizowanie zagrożenia pożarowego 
w zrobach ściany oraz zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych. 
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2. Warunki geologiczno-górnicze 

Pokład 40511 w parceli eksploatacyjnej ściany XI posiada nachylenie około 12° oraz grubość 
od 2,0 m do 4,5 m z przerostami iłowca lub łupka. Pokład składa się z warstwy węgla 
o miąższości 2,0 3,8 m, a na dalszym wybiegu ściany, po połączeniu się pokładem 404/5 
będzie składał się z dwóch warstw węgla o miąższości 2,5-3,8 m (pokł . 405/1) i 0,7- 1,0 m 
(pokł. 404/5), rozdzielonych warstwą łupka o miąższości 0,05 m do 0,5 m. 

Nad pokładem zalega seria pokładów rudzkich o dużej węglozasobności, w spągu zasadniczą 
warstwą jest ponad 20-metrowa warstwa piaskowca. Ściana jest eksploatowana w partii nie 
odprężonej eksploatacją innych pokładów . W odległości 130- 154 m nad parcelą eksplo
atacyjną ściany przebiegają wyrobiska korytarzowe wykonane w pokładzie 40211 oraz Przecz
nica I na poziomie 650 m (rys. 1). Równolegle do rozcinki ścianowej 39 przebiega nasunięcie 
"Orłowskie" o amplitudzie wyniesienia około 1600 3200 m i nachyleniu płaszczyzny wynie
sienia około 40° nad pole ściany . Zaburzenie to spowodowało, że w początkowym okresie 
eksploatacji ściany podbierane będą również pokłady grupy brzeżnej . 
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Rys. l. Lokalizacja i otoczenic ściany nr XI w pokł . 405/1 

Fig. l. Localization and surroundings oflongwall no XI in scam 405/l 

Ściana nr XI w pokładzie 405/1 prowadzona jest w części pokładu zaliczonej do III kategorii 
zagrożenia metanowego, klasie "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, I stopnia za
grożenia wodnego, małej skłonności do samozapalenia (II grupa samozapalności) i wskaźniku 
samozapalności węgla Sza wynoszącym maksymalnie 75°C/min. 

Ściana jest eksploatowana z pełnym zawałem skał stropowych, od pola, przewietrzana 
systemem na "U". 

3. Prognozowana metanowość ściany 

Prognoza metanowości bezwzględnej ściany wykonana została metodą ZPMB-1 , polegającą 
na obliczeniu wielkości desarbowalnych zasobów metanu w górotworze oraz natężenia uwal
niania się tych zasobów w funkcji średniego postępu dobowego ściany . 
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W miarę osiąganego postępu ściany będą odsłaniane i odprężane kolejne warstwy stropowe 
i spągowe, i tak: 

- poczynając od punktu O aż do 20m biegu ściany, wydzielanie metanu pochodzić będzie 
wyłącznie z pokładu eksploatowanego, 

- pomiędzy wybiegiem 20 m a 30 m nastąpi odprężenie pierwszego pokładu w warstwach 
stropowych, 

- pomiędzy 50 m a 60 m wybiegu nastąpi odprężenie najbliższego pokładu zalegającego 
w warstwach spągowych. 

Pełne odgazowanie warstw stropowych nastąpi po uzyskaniu przez ścianę wybiegu około 
170 m, zaś warstw spągowych po około 70 m wybiegu. Wykres przedstawiający prognozowany 
rozwój metanowości ściany w kolejnych odcinkachjej wybiegu, dla postępów 3, 6 i 10m/dobę 
przedstawiono na rysunku 2. 
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Rys. 2. Prognozowany rozwój metanowości ściany 

Fig. 2. Prcdictcd tcndcncy o f mcthanc cmission from longwall 

Metanowość bezwzględna ściany będzie systematycznie wzrastać od początku wybiegu aż 
do około 500 m, po czym nastąpi jej znaczący spadek. Maksymalna metanowość ściany dla 
postępu 6 m/ dobę będzie wynosiła 42,8 m3/min. 

Założono , że dodatkowy dopływ metanu do zrobów ściany może nastąpić ze strefy na
sunięcia "Orłowskiego", mimo że metanonośność pokładu w sąsiedztwie nasunięcia jest obni
żona, co mogłoby świadczyć o jego odgazowującym wpływie, ale równocześnie o możliwości 
transmisji metanu pomiędzy pokładami. 

4. Sposoby zwalczania zagrożenia metanowego 

Prognozowana wysoka metanowość ściany wymusiła zastosowanie efektywnych metod 
zwalczania zagrożenia metanowego, które z największym natężeniem wystąpi, przy tym syste
mie eksploatacji i sposobie przewietrzania, w górnym odcinku ściany oraz na skrzyżowaniu 
ściany z chodnikiem wentylacyjnym (nadścianowym). Dopiero minięcie frontu ścianowego 
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pochylni nr 34 na około 1120 m wybiegu ściany, umożliwi wykorzystanie tej pochylni do 
wytworzenia tendencji przepływów zrobowych zapewniających oddalenie strefy metanowej 
w zrobach od pola roboczego ściany. 

Zwalczanie zagrożenia metanowego prowadzono poniższymi metodami: 
a) metodami wentylacyjnymi, w tym z zastosowaniem pomocniczych urządzeń wenty-

lacyjnych w rejonie wylotu ściany, w postaci: 
- przegrody wentylacyjnej, 
- przegrody wentylacyjnej z komorą mieszania metanu, 
- kontrolowanego upustu metanu do wyrobiska wentylacyjnego, 
b) odmetanowaniem zrobów: 
- z chodnika wentylacyjnego (nadścianowego) , 

- z wyrobisk w nadległym pokładzie 402 oraz z Przecznicy I na poziomie 650 m. 
Metody te wprowadzano sukcesywnie w miarę wzrostu metanowości ściany, przy czym 

należy podkreślić, że bez wdrożenia intensywnego odmetanowania metody wentylacyjne były
by nieskuteczne 

4.1. Przegroda wentylacyjna oraz pomocnicze urządzenia wentylacyjne 

Zadaniem przegrody wentylacyjnej jest zintensyfikowanie przepływu powietrza w miejscu 
wypływu metanu do wyrobiska a przez to wymuszenie wzrostu prędkości powietrza i przez 
powodowanie naporu na zroby, oddalenie strefy metanowej w zrobach od przestrzeni roboczej 
ściany. Sposób zabudowy przegrody wentylacyjnej wraz ze współdziałającymi , dobranymi do 
warunków ściany, dodatkowymi urządzeniami wentylacyjnymi przedstawiono na rysunku 3a. 
Wraz z przegrodą zastosowano: 

- krótki lutniociąg tłoczący z wentylatorem zlokalizowanym pomiędzy śluzą przegrody 
a czołem chodnika wentylacyjnego, 

- strumienice powietrzne usytuowane tak aby powodowały nadmuch na czoło chodnika 
i górny ocios chodnika wentylacyjnego. 

Stosowanie przegrody warunkowało odpowiedni dobór i rozmieszczenie czujników metano
metrii automatycznej w sposób przedstawiony na rysunku 3b. Skuteczność działania przegrody 
jest uzależniona od jej konstrukcji i funkcjonalności dostosowanej do warunków górniczych 
i postępu ściany oraz wymaganej szczelności i dokonywania jej przebudowy w sposób uwzględ
niający czynności technologiczne w ścianie. 

4.2. Przegroda wentylacyjna z komorą mieszania metanu 

Komorą mieszania nazwano pozostawioną celowo przestrzeń chodnika wentylacyjnego za 
linią zawału ściany, która została odgrodzona od czynnego wyrobiska zawarciem siatkowym 
uniemożliwiającym wejście ludzi (rys. 3a). Czoło chodnika uszczelniano co najmniej podwójną 
warstwą tkaniny wentylacyjnej lub za pomocą tamy wykonanej przy użyciu uszczelniających 
środków chemicznych. Przegroda wentylacyjna była doprowadzona do zawarcia siatkowego. 
Zastosowanie komory mieszania w praktyce pozwoliło na odsunięcie strefy metanowej w zro
bach w głąb zawału, wytworzenie pewnej kompresji na zroby chodnika wentylacyjnego oraz 
uzyskanie równomiemości wydzielania metanu z czoła chodnika wentylacyjnego. 
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a) 

b) 
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Rys. 3. Pomocnicze urządzenia wentylacyjne w rejonic wylotu ze ściany 

Fig. 3. Ancillary ventilation unitsin thc zonc oflongwall outlct 

4.3. Kontrolowany upust metanu do wyrobiska wentylacyjnego 

Kontrolowany upust metanu stosowano jako zasadniczy środek profilaktyki metanowej 
pomiędzy około 50-tym metrem wybiegu ściany a miejscem w którym rozpoczęto odmetano
wanie zrobów otworami drenażowymi. Zastosowanie tego środka wiązało się z koniecznością 
wykonania: 

- komór gromadzenia się metanu w chodniku wentylacyjnymjako odcinków wyrobiska za 
linią zawału ściany, izolowanych za pomocą tam wykonanych z pianek dwuskład

nikowych, 
- rurociągu metanowego z rur stalowych kołnierzowych wprowadzonych do komory 

gromadzenia metanu, 
- stacji inżektorowej składającej się z zespołu dwóch strumienic podłączonych do ruro

ciągu metanowego w odległości co najmniej 100 m przed frontem ściany . Zespół 

strumienic został wprowadzony do lutni o średnicy 600 mm, w której następowało 
wymieszanie odsysanego metanu z powietrzem wentylacyjnym. 
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Stosowanie takiego sposobu zwalczania zagrożenia metanowego (rys. 3b) wraz z warunkami 
jego stosowania, zabezpieczenia metanometrycznego i kontroli wymagało zezwolenia kierow
nika ruchu zakładu górniczego. 

5. Odmetanowanie górotworu 

Zgodnie z prognozą metanowości celowym momentem wprowadzenia odmetanowania było 
osiągnięcie przez ścianę wybiegu około 170-190 m, tj . przed wzrostem metanowości ściany do 
wartości uniemożliwiającej likwidację zagrożenia metanowego metodami wentylacyjnymi. 
W praktyce wzrost metanowości ściany nastąpił wcześniej, prawdopodobnie na skutek dodat
kowego dopływu metanu ze strefy nasunięcia "Orłowskiego", spowodowanego uzyskaniem 
bezpośredniego kontaktu z tym nasunięciem . 

Koncepcję odmetanowania górotworu w rejonie ściany przedstawiono na rysunku l . Za
łożono prowadzenie odmetanowania ściany otworami drenażowymi wierconymi z chodnika 
wentylacyjnego ściany (chodnika badawczego 38) oraz z wyrobisk korytarzowych w pokładzie 
402, zalegających nad pokładem eksploatowanym. 

Przewidziano również możliwość ujmowania metanu spoza tam izolujących chodniki ba
dawcze nr 8 i nr 14 w pokł. 402, które mogłyby spełniać rolę nadległych chodników drena
żowych w kolejnej fazie eksploatacji ściany. 

5.1. Odmetanowanie z chodni ka wentylacyjnego 

Parametry techniczne otworów drenażowych wierconych z chodnika wentylacyjnego ściany 
określono według doświadczeń ruchowych oraz zasad podanych w metodzie POM-1, według 
zależności: 

tg<p =sin~ · tg(60- 0,4a) 

gdzie: 
<p - kąt nachylenia otworu, 
~ - kąt odchylenia otworu nad zroby ściany, 
a - kąt nachylenia pokładu. 

Dla średniego nachylenia pokładu 12° kąty nachylenia otworów mieszczą się w granicach 
36-46°, przy odchyleniu otworów nad zroby od 30-45°. 

Otwory drenażowe wiercono w wiązkach 3-5 otworów zlokalizowanych co 40-50 m, 
długość otworów wynosiła 100-120 m, średnica 75 mm. Otworów nie likwidowano, pozo
stawiając je wraz z rurociągiem odmetanowania za frontem ściany w tamowanym sukcesywnie 
chodniku wentylacyjnym. 

5.2. Odmetanowanie z wyrobisk w pokładzie 402 

Efektywność odmetanowania prowadzonego z chodnika wentylacyjnego ściany przewie
trzanej systemem "U" zwykle nie przekracza wartości 30%, co dla prognozowanej metanowości 
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sc1any mogło okazać się wielkością niewystarczającą, szczególnie w okresie zniżek baro
metrycznych, wykonywania niektórych czynności technologicznych w ścianie, nierównomier
ności wydobycia, uszkodzenia tam i śluz wentylacyjnych i innych przyczyn ruchowych. 

Dla zwiększenia ujęcia metanu odmetanowaniem skorzystano z wyrobisk w pokładzie 402 
zalegających w odległości około 130-140 m nad pokładem 405/1. Równocześnie, z uwagi na 
przewidywane występowanie zagrożenia pożarami endogenicznymi, pochodzącego od zale
gającego w odległości około20m (zmniejszającej się wraz z wybiegiem ściany) pokładu 404/5, 
ten sposób ujmowania metanu pozwalał na utworzenie "poduszki inertnej" w odprężanym 
eksploatacją górotworze. 

Konfiguracja wyrobisk w pokładzie 402 stworzyła możliwość objęcia wpływem depresji 
odmetanowania górotworu od 300m do 800m wybiegu ściany, a więc w obszarze, w którym 
spodziewana była najwyższa metanowość ściany . Zaprojektowano wykonanie 15 otworów 
drenażowych, z tego 12 otworów z wyrobisk w pokładzie 402 oraz 3 otwory z Przecznicy I na 
poziomie 650 m, o długościach 90-120 m, aby sięgały nad eksploatowany pokład na odległość 
około 8-krotnej grubości tego pokładu. 
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Rys. 4. Schemat sieci odmetanowania 

Fig. 4. Schcmc ofmcthanc drainagc nctwork 
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6. Podziemne stacje odmetanowania 

Ze względu na ograniczony zasięg do około 1100 m wybiegu ściany i krótki okres sto
sowania odmetanowania, zaprojektowano lokalizację stacji odmetanowania w wyrobiskach 
podziemnych kopalni, przy czym: 

- ujęcie metanu otworami drenażowymi z chodnika wentylacyjnego ściany prowadzono 
przez stację zabudowaną w Przecznicy I na poziomie 650 m. 

- z wyrobisk w nadległym pokładzie 402 ujmowano metan stacją odmetanowania zabu
dowaną w l pochylni wentylacyjnej w pokł. 402. 

Każda stacja odmetanowania została wyposażona w baterię 3 inżektorów powietrznych oraz 
wymaganą przepisami aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą jak również czujniki 
metanometrii automatycznej . 

Schemat przestrzenny sieci odmetanowania wraz z lokalizacją obu stacji przedstawiono na 
rysunku 4. 

7. Wyniki ujęcia metanu 

Odmetanowanie ściany wdrażano etapowo w miarę rozwoju metanowości ściany; w etapie 
pierwszym rozpoczęto odmetanowanie ściany otworami drenażowymi wierconymi z chodnika 
wentylacyjnego ściany, następnie uruchomiono odmetanowanie otworami drenażowymi 

wierconymi z wyrobisk w nadległym pokładzie 402 a w dalszej kolejności ujmowano metan 
migrujący szczelinami ze zrobów ściany do poddanych depresj i odmetanowania otamowanych 
wyrobisk w pokładzie 402. Wyniki rzeczywistej metanowości ściany przedstawiono w tabeli l 
oraz na rysunku 5. 

Tabela l. Rzeczywista metanowość ściany 

Table l. Real methane emission from longwall 

Metanowość Ujc<cie metanu odmetanowaniem [m3CH4/min] Metanowość 

M-c wentylacyjna bezwzglc<dna 
[m3CH4/min] z pokł.405/l z pokł.402 razem 

[m3CH4/min] 

X 2000 29,50 29,50 

XI 2000 20,77 6,20 6,20 26,97 

XII 2000 19,79 9,75 9,75 29,54 

I 2001 21 ,92 10,52 10,52 32,44 

II 200 l 21,83 9,76 9,76 31,59 

III 200 l 24,99 10,70 l 10,70 35,69 

IV 2001 23,46 10,70 3,80 14,50 37,96 

V 2001 23,42 10,67 4,15 14,82 38,24 

VI 2001 24,03 10,92 4,76 15,68 39,71 

VII 2001 23 ,23 11 ,14 5,16 16,30 39,53 

VIII 200 l 20,44 11,10 5,09 16, 19 36,63 

IX 2001 14,52 l I,29 4,34 15,63 30, I5 

X 2001 12,56 I 1,02 3,59 14,61 27, 17 
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Rys. 5. Wykres rzeczywistej metanowości ściany 

Fig. 5. Schcme ofreal metbane emission from longwall 

Kształtowanie się metanowości ściany w jej początkowym biegu było zbliżone do tendencji 
prognozowanej. Na dalszym wybiegu nie nastąpił jednak przewidywany spadek metanowości, 
co należy tłumaczyć głównie stałym dopływem metanu do zrobów ze strefy nasunięcia "Orłow
skiego". 

Efektywność ujęcia metanu dochodziła okresowo do 54%. Stabilne ujęcie metanu odmetano
waniem wymagało stałego wyprzedzenia frontu ścianowego co najmniej trzema wiązkami 
otworów drenażowych odwierconych z chodnika wentylacyjnego ściany. 

8. Profilaktyka pożarowa 

Dla prognozowanej metanowości ściany przy założonym postępie frontu ścianowego na
leżało dostarczyć do rejonu ściany odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego, wynikającą 
z konieczności rozrzedzenia metanu wydzielającego się w trakcie eksploatacji. W okresie zniżek 
barometrycznych oraz w końcu tygodnia wydzielanie metanu wzrastało niejednokrotnie o 40% 
w stosunku do dni bez wydobycia. Równocześnie ilość powietrza przepływającego przez ścianę 
należało korygować mając na uwadze minimalizowanie zagrożenia pożarowego w zrobach oraz 
zapewnienie odpowiednich warunków klimatycznych. Wymagało to opracowania a następnie 
ścisłego realizowania zasad skojarzonej profilaktyki metanowej i pożarowej, między innymi 
ujmowania mieszanki metanowej o odpowiednio wysokim stężeniu metanu oraz systema
tycznego podawania do zrobów mieszaniny wodno-popiołowej. 

Należy podkreślić, że warunki bezpiecznej eksploatacji ściany o tak wysokim i zmiennym 
stopniu zagrożenia metanowego uzyskano przez stworzenie spójnego systemu zwalczania tego 
zagrożenia zarówno metodami wentylacyjnymijak i odmetanowaniem prowadzonym z natęże
niem dostosowanym do realnych warunków metanowych. 
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Strzelania wyburzeniowe- roboty rozbiórkowe- zasady bezpieczeństwa 

Streszczenie 

Akademia Gorniczo-Hutnicza prowadzi strzelania wyburzeniowe od zimy 1985 r. W tym 
czasie wykonano ponad 5 tys. serii strzelań w różnych warunkach: na wysokośći, na głę
bokości, w gorących piecach, likwidowano obiekty różnorakiej konstrukcji oraz znajdujące 
się w skrajnie trudnej sytuacji terenowej, dla której inni fachowcy orzekali o niemożności 
wykonania strzelań. Na AGH stworzono i konsekwentnie wdrażano zasadę prowadzenia tych 
prac która brzmi "primum non nocere" -przede wszystkim nie szkodzić otoczeniu, co nas 
radykalnie różniło od innych wykonawców strzelań . Dokonano identyfikacji wszystkich 
zagrożeń jakie się pojawią podczas robot strzałowych , wyznaczono "dekalog" bezpieczeń
stwa prowadzenia tych prac oraz stworzono metody prognozowania i eliminacji zagrożeń. 
Opracowano takie zasady prowadzenia strzelań wyburzeniowych i opracowano takie tech
nologie, aby w każdym przypadku wielkość ładunku czy wielkość strefy zagrożenia były 
mniejsze od wielkości dopuszczalnych. Wszystkie te działania opierały się o specjalistów 
z zakresu: techniki strzelniczej i technologii robót wyburzeniowych, aerodynamiki, sejsmiki, 
mechaniki i wytrzymałości 

l. Wstęp 

W sformułowaniu "szkoła" kryje się specyficzny sposób podejścia do pewnego problemu, 
odróżniający ten sposób od metod i sposobów stosowanych przez innych. Jednocześnie ten 
swoisty sposób rozwiązywania pewnych problemów powinien być spójny, ujmować wszyst
kie istotne z tego zakresu zagadnienia i być możliwy do szerszego zastosowania. Jeśli inni 
"uczestnicy" określonej branży będą stosować metodykę, rozwiązania lub sposób podejścia do 
zagadnienia, zapożyczone od określonej grupy osób- to można uznać, że powstał w danej 
branży ośrodek, mający istotny wpływ na to, co w tej "branży" się dzieje. Ośrodek krakowski, 
parający się robotami wyburzeniowymi z użyciem materiałów wybuchowych wypracował 
pewien model postępowania, zawierający wszystkie elementy konieczne do prawidłowego 
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i bezpiecznego wykonania zadania z użyciem tak niebezpiecznych w powszechnym mniemaniu 
środków jak materiały wybuchowe. Te elementy konieczne to: 

- dobra lub nawet bardzo dobra znajomość środków strzałowych , ich własności i zasad 
bezpiecznego posługiwania się nimi, połączona z możliwością ich przebadania we 
własnym zakresie (Stacja Badawcza w Regulicach), 

- dobra znajomość techniki strzelniczej i sprzętu strzałowego, możliwość kontroli sprzętu 
również i we własnym zakresie, 

- co najmniej dobra znajomość elementów mechaniki i wytrzymałości materiałów, pozwa
lająca na planowanie rozwiązań bezpiecznych, 

- stosowanie jako wiodącej zasady, że najważniejsza jest ochrona otoczenia przed nega
tywnymi skutkami strzelań, a na drugim miejscu postawienie na techniczną poprawność 
wykonania zadania, 

- umiejętność w miarę dokładnego prognozowania najważniejszych skutków strzelań 
i upadku mas, a co za tym idzie - umiejętność prawidłowego określenia warunków 
brzegowych (warunków bezpieczeństwa) do których musi być dostosowana technologia, 

- umiejętność- dla każdego przypadku- stworzenia takiej technologii wyburzania, aby 
spełniała warunki bezpieczeństwa, 

- możliwość współpracy specjalistów z różnych branż, w zakresie koniecznym dla pra
widłowości wykonania zadania, 

- stworzenie procedur postępowania, charakterystycznych dla tego specyficznego zawodu, 
- wprowadzenie jako warunku "sine qua non" opomiarowania strzelań, w których masa 

detonowanego ładunku lub energii upadku przekracza pewną wartość, 
- ocena stanu otoczenia przed rozpoczęciem strzelań. 
- Powszechne stosowanie tych elementów przez grupę osób tworzy swoiste "środowisko 

zawodowe" (by nie używać już wyświechtanego słowa "ethos"). 

2. Specyfika robót wyburzeniowych 

Materiały wybuchowe stosowane są od kilkunastu wieków. Pierwsi wynalazcy (Chiny, 
proch, 662 r.) używali ich dla celów zabawowych (ognie bengalskie), Europa- jako pierwsza 
zaczęła ich używać w celach wojennych, natomiast dla celów pokojowych używane są sto
sunkowo od niedawna- dokładniej od 8 II 1627 r. kiedy to Kaspar Weindljako pierwszy użył 
ich w górnictwie do drążenia wyrobisk podziemnych (Banska Stiavnica- Słowacja). 

W chwili obecnej materiały wybuchowe używane są głównie w wojskowości i w górnictwie, 
gdzie rozpoznanie ich możliwości jest największe. O ile w wojsku badania idą w kierunku 
konstruowania coraz doskonalszych ładunków i tworzeniu systemów wybuchowych o skrajnie 
wysokich parametrach ciśnienia, temperatury i prędkości pewnych procesów, o tyle w technice 
górniczej (tak podziemnej jak i odkrywkowej) badania idą w kierunku bezpieczeństwa i po
ręczności ich stosowania oraz w kierunku największej ekonomicznej efektywności. Tak więc 
zarówno w wojskowości jak i w górnictwie badania związane z materiałami wybuchowymi 
prowadzono w kierunkach dla tych branż najistotniejszych. Niejako na uboczu tych dwóch 
wielkich zastosowań, materiały wybuchowe stosowane są również w innych działach gos
podarki. W szczególnych przypadkach materiały wybuchowe stosowane są do: 

- gaszenia szybów naftowych, 
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- gaszenia lasów i stepów, 
- utwardzania powierzchni metali , 
- tłoczenia wybuchowego, 
- utwardzania powierzchni gruntów oraz nasypów i obwałowań, 

- osuszania bagien, 
- karczowania drzew i pni, 
- kruszenia lodu, 
- czyszczenia elementów stalowych z osadów, glonów lub rdzy, 
- udrażniania perforowanych rur w studniach, 
- perforacji rur w wiertnictwie i górnictwie otworowym, 
- strzelań torpedowych w wiertnictwie, 
- cięcia stali, 
- wykonywania wykopów podwodnych, 
- strzelania na zrzut i wyrzut (drogi i tamy), 
- strzelań dla celów geosejsmicznych, 
- strzelań wyburzeniowych. 
Strzelania wyburzeniowe obejmują bardzo szeroki i różnorodny zakres zastosowań róż-

niących się pomiędzy sobą zasadniczo. Obejmują one następujące grupy obiektów: 
- fundamenty budowli, maszyn i urządzeń, 
- mosty (płyty i przyczółki) , 

- budowle żelbetowe zwarte, wysokie lub wielkogabarytowe (np. budynki płuczki w ko-
palniach, zbiorniki węgla surowego, zbiorniki produktów gotowych, budynki flotacji, 
suszarnie, łaźnie, lampiarnie, cechownie itp.), 

- kominy ceramiczne i żelbetowe, 
- wieże żelbetowe (szybowe, ciśnień itp.), 
- zbiorniki, odmulniki i inne urządzenia żelbetowe o niewielkiej wysokości, 
- wysokie stalowe konstrukcje o różnorodnej budowie (załadownie produktów, zbiorniki 

kamienia, kruszamie kamienia, płuczki, wieże szybowe kozłowe, basztowe itp.), 
- wykładziny i wymurówki pieców wgłębnych, topielnych (glinu), Morgana i innych -

w tym rozgrzanych do wysokiej temperatury, 
- zgary i "wilki", 
- inne nietypowe konstrukcje (śluzy, płyty, posadzki, wanny szklarskie itp.), 
Strzelania wyburzeniowe prowadzone są głównie przez specjalistów wyszkolonych przez 

wojsko lub specjalistów pochodzących z górnictwa. Każda z obu wymienionych grup wpro
wadziła do praktyki robót wyburzeniowych nawyki nabyte w toku wykonywania swojego 
podstawowego zawodu: wojsko strzelające na poligonach w komfortowych warunkach te
renowych znacznie mniejszą uwagę zwraca na zagrożenie otoczenia przed skutkami strzelań 
(a większą na pewność wykonania zaplanowanego zniszczenia obiektu), górnicy zaś posia
dający ogromną praktykę i obycie ze środkami strzałowymi są jednak przyzwyczajeni do 
powtarzalności i rutyny strzelań eksploatacyjnych. W rzeczywistości strzelania wyburze
niowe różnią się znacznie tak od strzelań wojskowych jak i strzelań górniczych. Różnice te 
można wypunktować następująco: 

- strzelania wyburzeniowe prowadzone są na ogół w gęstej zabudowie mieszkaniowej lub 
przemysłowej, odległości od miejsca strzelania do obiektów chronionych są meraz 
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wielokrotnie mniejsze od wielkości strefwyznaczonych przepisami ważnymi dla wojska 
lub górnictwa, 

- zadanie wyburzeniowe nie jest powtarzalne, musi się więc stosować indywidualne 
podejście wynikające z innej zabudowy terenu, innej skali zagrożeń otoczenia i innej, 
wymuszonej warunkami technologii wyburzenia, 

- rutyna górnicza (lub poligonowa) w robotach wyburzeniowych nie ma miejsca, gdyż 
zmienność wszystkich warunków nie pozwala na mechaniczne powtarzanie tych samych 
sposobów wykonania zadania, 

- w strzelaniach wyburzeniowych występuje znacznie większa kondensacja zagrożeń niż 
w strzelaniach górniczych, co więcej , występują zagrożenia zupełnie nieznane górnictwu 
czy wojsku (np . zagrożenia upadkiem dużych mas), 

- dla bezpiecznego i poprawnego wykonania zadania największe znaczenie mają znajo
mość mechaniki i wytrzymałości oraz znajomość środków strzałowych i techniki strzel
niczej; znajomość budownictwajest mało istotna ( obiektjest burzony a nie budowany
a oba procesy radykalnie różnią się dynamiką), 

- w przeciwieństwie do zrutynizowanych działań w tamtych działach wskazana jest bie
żąca korekta sposobu lub technologii strzelań, 

- konieczne jest stałe prognozowanie wszystkich skutków strzelań, ponieważ prognozo
wane skutki strzelań decydują o wyborze optymalnej technologii, 

- technologia wykonania zadania musi być dostosowana do warunkow zewnętrznych, 
w tym musi spełniać warunki ochrony otoczenia przed skutkami strzelań, 

- wskazane jest rejestrowanie strzelań kamerą dla analizy zachowania się obiektu lub czę
ści obiektu w celu wprowadzenia ewentualnych korekt parametrów strzelania lub wpro
wadzenia odpowiednich zabezpieczeń przed niewłaściwym upadkiem lub naruszeniem 
elementów obiektu chronionego, 

- wskazane jest rejestrowanie negatywnych oddziaływań strzelania na otoczenie, w tym 
wyznaczanie zasięgu rozrzutu odłamków oraz określanie wielkości drgań wygenero
wanych na obiektach podlegających ochronie. 

W Polsce w zasadzie nie prowadzi się kompleksowych i długotrwałych badań z zakresu 
wpływu robót strzałowych wyburzeniowych na otoczenie - w ograniczonym (do danego 
zadania) badania takie prowadzi AGH. Wynika to z braku czasu, braku funduszy oraz braku 
powtarzalności warunków badań. 

Ideę ochrony otoczenia przed skutkami strzelań wyburzeniowych sformułowano w AGH 
w latach osiemdziesiątych i rozwijano w latach dziewięćdziesiątych. Wówczas to przystępując 
do wyburzenia określonego obiektu oceniano wpływ robót wyburzeniowych na otoczenie, 
a technologia robót wyburzeniowych podporządkowana była bezpieczeństwu otoczenia. Zmu
szało to do poszukiwania odpowiednich narzędzi pozwalających na prawidłowe prognozowanie 
skutków działań wyburzeniowych, w tym głównie przez adaptację pewnych działań i metod 
zapożyczonych z górnictwa. Ochrona otoczenia wymusiła rozwój takich technologii robót 
wyburzeniowych, by były one bezpiecznych dla otoczenia z uwagi na: 

-rozrzut, 
- drgania parasejsmiczne, 
- upadek dużych mas, 
- kierunek padania (precyzja) 
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- wysokie temperatury strzelanego tworzywa. 
Tym samym został przesunittty akcent z technologii poprawnej na technologitt skuteczną 

i bezpieczną. Dobrym saperem cywilnym jest dziś nie ten, który potrafi wyburzyć dany obiekt, 
lecz ten który oprócz tego potrafi przewidzieć (zaprognozować) skutki swoich strzelań i znaleźć 
sposób rozbiórki bezpieczny dla wykonawców i otoczenia, spełniający wstttpnie określone 
warunki brzegowe (warunki bezpieczeństwa otoczenia). Bardzo dobrym jest ten, który potrafi 
znaleźć rozwiązanie optymalne. 

3. Zasady bezpiecznego prowadzenia strzelań wyburzeniowych 

Wypadkowość jest odwrotnie proporcjonalna do profesjonalizmu i kompetencji osób wyko
nujących i nadzorujących roboty rozbiórkowe. W szczególności dwie grupy umiejt(tności są 

nieodzowne: 
- znajomość podstawowych zasad mechaniki i wytrzymałości, umiejtttność wyznaczania 

rozkładu i kierunku sił i momentów, 
- umiejętność prognozowania skutków działań celowych określonego typu (strzelanie, 

upadek, wyznaczenie kierunku upadku lub zachowania sitt obiektu po wykonaniu zapla
nowanej operacji). 

Jest oczywiste, że znajomość środków strzałowych, sprztttu strzałowego oraz techniki 
strzelniczej jest przez projektantów i wykonawców opanowana na poziomie profesjonalnym. 
Trzeba pamitttać, że materiał wybuchowy nie jest materiałem budowlanym i nie podlega tym 
samym przepisom bezpieczeństwa co piasek, woda i cement. Wieloletnie doświadczenia, ob
serwacje i analizy (tak własne jak i cudze) pozwoliły na stworzenie swoistego dekalogu 
bezpieczeństwa robót rozbiórkowych prowadzonych metodą strzałową. Zawiera on nastt(pujące 
zalecenia: 

-jak najmniej strzelać na wysokości w elementach odsłonit(tych, trudnych do zabez
pieczenia przed rozrzutem, nie rozbierać na wysokości elementów stalowych lub żel
betowych, gdy możliwe jest sprowadzenie ich "do parteru", 

- do kruszenia elementów budowli wykorzystać siłtt cittżkości - upadek budowli ceg
lanych (w tym kominów) powoduje ich całkowite zniszczenie; upadek obiektów żel
betowych powoduje ich skruszenie niekiedy w 80% (przy kominach żelbetowych może 
to być wittcej), 

- wszttdzie tam, gdzie obiekty likwidowane są w wielu seriach strzelań, należy stosować 
strzelania próbne (rozporządzenie z lipca 1999 r. na to zezwala) pozwalające na pomiar 
drgań i poznanie oddziaływania MW na likwidowane tworzywo; strzelania takie po
winny być prowadzone ładunkami zmniejszonymi, nawet, gdyby strzelanie próbne miało 
dać mierny efekt w zakresie skruszenia tworzywa, 

- tak planować kolejność wyburzeń, aby możliwe było wykorzystanie ścian i elementów 
likwidowanej lub zaplanowanej do likwidowania infrastruktury do ochrony innych 
obiektów (nie podlegających wyburzeniu) przed rozrzutem odłamków, 

- nie odkopywać fundamentów jeśli nie ma w tym zakresie wskazań przeciwsejsmicznych; 
otoczka ziemna nie tylko chroni przed rozrzutem, ale i pozwala przy elementach płas
kich na zmniejszenie liczby otworów (lepsza propagacja naprttżeń w likwidowanym 
elemencie), 
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- w sytuacjach umożliwiających strzelania w kierunkach bardziej bezpiecznych, ukie
runkowywać rozrzut w stronę bezpieczną przez zmianę proporcji zabiorów danego 
ładunku lub odpowiednie "ustawianie" czasów opóźnień zapalników milisekun
dowych, 

- przy likwidacji zbrojonych węzłów belek i słupów stosować zasadę równości oporów, 
(chyba, że rozrzut będzie ukierunkowywany); w przeciwnym przypadku wynik strzelania 
będzie negatywny, a rozrzut będzie zwiększony w kierunku wyznaczonym przez mniej
szy zabiór czyli mniejszy opór tworzywa, 

- należy przewidywać zachowanie się burzonego obiektu i wszystkie skutki planowanej 
operacji, szczególnie wielkość drgań i skutki upadku obiektu wysokiego; w tym kierunek 
i wszystko, co może ten kierunek zakłócić; technologię wyburzenia dostosować do 
wyznaczonych (w różny sposób) warunków bezpieczeństwa, 

- wszystkie prace strzałowe muszą być wykonane wyjątkowo starannie i wielokrotnie 
sprawdzone; odchyłki od wielkości zabiorów, przybitki, numeracji zapalników, wiel
kości ładunku skutkują zwiększonym zagrożeniem dla otoczenia ("robota strzałowa źle 
wykonana mści się dziesięciokrotnie"), 

- unikać strzelania w stali; parametry detonacji niektórych polskich MW lub urządzeń 
wybuchowych (np ładunki kumulacyjne) nie są powtarzalne, stąd i zaskakujące niekiedy 
wyniki strzelań w stali (kilkakrotne próby obalenia metodą strzałową tego samego 
wysokiego obiektu stalowego). 

- unikać obalania stalowych obiektów wysokich za pomocą ciągnienia liną i ładowarką, 

chyba że istnieje możliwość wspomożenia tego procesu strzelaniem w żelbetowych 
fundamentach, a ciągnienie jest procesem uzupełniającym, po strzelaniu. 

4. Ocena zagrożeń 

Zawsze celem robót strzałowych wyburzeniowych była likwidacja danego obiektu lub 
jego fragmentu. Niemal cała uwaga wykonawców poświęcona była poprawnemu wykonaniu 
zadania od strony technologicznej; upadek komina w wyznaczonym kierunku był sukcesem, 
skutki upadku traktowane były jako zło konieczne na które wykonawca nie ma wpływu (dziś 
wiadomo, że ma) . W latach siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątychjedynie rozrzut 
odłamków- jako skutek widoczny był traktowany jako istotne zagrożenie dla otoczenia. Inne 
zagrożenia, jednak "najważniejsze, choć niewidoczne dla oczu" nie były szacowane. W AGH 
wprowadzono pojęcie zagrożenia otoczenia przez roboty wyburzeniowe, zakładając, że "naj
ważniejsze jest nie szkodzić" otoczeniu, dokonano identyfikacji zagrożeń wychodząc z de
finicji zagrożeń górniczych i rozszerzono pojęcie "zagrożenie" o zagrożenia nie występujące 
w górnictwie, a charakterystyczne dla niektórych typów prac strzałowych. Tak więc do 
typowych zagrożeń górniczych (rozrzut, drgania, "podmuch", prądy błądzące) dołączono 
zagrożenia upadkiem mas, toksyczne, termiczne, wysokościowe, głębokościowe, pyłowe 
i inne; zaczęto szukać metod minimalizacji tych zagrożeń do takiego poziomu, aby nie 
naruszały one bezpieczeństwa otoczenia. Niejako obok siebie rozwijały się dwa nurty: jeden 
dotyczył poszukiwania odpowiednich wzorów pozwalających coraz dokładniej prognozo
wać wielkość zagrożeń w celu zaprojektowania bezpiecznej technologii, drugi - budował 

oprzyrządowanie pomiarowe, doskonalił aparaturę, metody pomiaru i interpretacji wyników 
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(zespół prof. Z. Onderki) i pozwalał na weryfikację prognoz. Okazało się, że stosowane 
wówczas górnicze wzory na określanie wielkości rozrzutu (r = 20 · n2 · z) i wielkości zasięgu 
strefy drgań (Q= r3/(k3 · a3) w warunkach robót wyburzeniowych zupełnie nie zdają egza
minu, bowiem znacznie zaniżają zasięg stref niebezpiecznych, natomiast wzór na podmuch 
(Q = r2/k2) znacznie tę strefę zawyżał. W wyniku poszukiwań i weryfikacji znaleziono 
stosunkowo dobry wzór na zasięg rozrzutu, potwierdzony później obserwacjami podczas 
strzelań (wzór Pokrowskiego) : 

{ [ ]

0,66667} 
4 

r = 0,66667 ·z · l+ ~~O·O~~ -0,7 

Trudniejsza sprawa wystąpiła z drganiami parasejsmicznymi, zależą one bowiem od znacz
nej liczby parametrów, w tym i od parametrów trudno mierzalnych lub wręcz niemierzalnych . 
Testowano wzory Drukowanego, Dvoraka, Attwella i Farmera, Glińskiego , Andrzejewskiego, 
nowy górniczy i Kuzniecova. Okazało się, że w pewnych przedziałach odległości miejsca 
strzelania od obiektu chronionego słuszne są jedne wzory, w innych przedziałach - inne. 
W przedziale najpowszechniej spotykanym (25-0m.) najlepszym i podatnym na modyfikacje 
okazał się wzór Kuzniecova. Był on sukcesywnie modyfikowany ze względu na warunki 
strzelania, charakterystykę grunhl, stosowną technikę strzelniczą i zakres odległości . W obecnej 
postaci nadaje się zarówno do prognozowania wielkości drgań (lub wymiennie- do obliczania 
dopuszczalnych wielkości ładunków lub energii upadku) jakie zostaną wygenerowane na obiek
tach chronionych po strzelaniu lub upadku mas -jeśli odległość źródła drgań od miejsca 
pomiaru przekracza 25 m. Było to możliwe tylko dlatego, że zawsze podczas ważnych strzelań 
prognoza była starannie przygotowywana i była ona weryfikowana pomiarami. Podczas spe
cyficznego obalania komina w Elektrowni "Pątnów" (2.XII.200 l), prognoza drgań wywołanych 
upadkiem różniła się tylko o kilka procent (nieco ponad 3) od pomiaru. 

Różnorodność warunków strzelań wymusiła na wykonawcach z AGH opracowanie spo
sobów likwidacji zagrożeń nietypowych dla górnictwa, dla których trzeba było praktycznie od 
zera opracować odpowiedni sposób postępowania. Podczs strzelań w Hucie im. Lenina czy 
w Polkolorze Piaseczno wymagano strzelań bezpyłowych - wówczas opracowano sposób na 
wybuchowe wytwarzanie mgły wodnej przed strzelaniem głównym, w trakcie tego strzelania jak 
i po nim, a wszystko to działo się w czasie 0,4 s. Skuteczność metody okazała się zaskakująco 
wysoka. 

Innym problemem, który musiał być na bieżąco rozwiązany było strzelanie w gorącej 
wykładzinie pieców topielnych glinu w Zakładach Metalurgicznych w Skawinie. Strzelania 
musiały być wykonane w kilka godzin po awarii pieca (w latach osiemdziesiątych od tele
fonicznego zlecenia pracy do rozpoczęcia strzelań wystarczało 3 godziny, dzisiaj rozpoczęcie 
strzelań w ciągu trzech miesięcy od zlecenia jest rewelacyjnym osiągnięciem) w gorącym 
tworzywie, w którym temperatura nierzadko przekraczała 300°C mimo stosowanego już wstęp
nego chłodzenia pieca. Wypracowano wówczas sposób chłodzenia otworów i taki sposób 
strzelania (nim temperahlra z powrotem dojdzie do 300°C) - by w połączeniu z właściwie 
dobranymi MW nie wystąpiło zagrożenie bezpieczeństwa. Głównym elementem postępowania 
było chłodzenie otworów wodą, pomiar czasu narastania temperatury z 20 do 100°C, pow-

Sesja I 375 



School ofUnderground Mining 2002 

tórne chłodzenie, załadunek termoodpornych ładunków , zabezpieczenie i odpalanie w czasie 
mniejszym niż temperatura z powrotem osiągnie l 00°C. 

W innych skomplikowanych przypadkach opracowywano nowe, nietypowe technologie, 
racjonalizowano obliczenia i sposób postępowania w rozwiązaniach już pozornie definitywnie 
ostatecznych. 

5. Wprowadzanie nietypowych technologii 

W robotach wyburzeniowych ich technologia sprowadzała się zawsze do wykonywania 
otworów strzałowych (specjaliści wojskowi preferowali strzelania nakładkowe) i załadowy

wania ich określoną ilością materiału wybuchowego. Rozmieszczenie otworów jak i wielkość 
ładunku w otworze były określane według wzorów górniczych lub wojskowych. Ścisłe prze
niesienie sposobu obliczeń z tych dwóch branż do warunków strzelań wyburzeniowych pro
wadziło do tworzenia parametrów strzelania gwarantujących niekiedy katastrofę, w innym 
przypadku - do zupełnego niewykonania zadania (wojskowe strzelanie na Solvay'u czy 
cywilne w Gliwicach). 

Wśród "nowinek" technologicznych czy obliczeniowych wprowadzonych przez AGH na
leży wymienić : 

- wprowadzenie równań momentów dla określania pewności obalania obiektów wysokich, 
- obliczanie podporności strefy podporowej kominów i innych obiektów wysokich ze 

względu na dynamiczne obciążenia tej strefy podczas obalania, 
- opracowanie metodyki obliczania energii pochłanianej przez wały i poduszki przy oba

laniu obiektów wysokich, 
- wyznaczanie prędkości ruchu obiektów obalanych w początkowej fazie padania, 
- wypracowanie bezpiecznej i logicznej metodyki postępowania w robotach wyburze-

niowych (a prawo sobie !), 
-wprowadzenie obliczeń aerodynamicznych przy obalaniu kominów, 
- wprowadzenie lin naciągowych z podwieszonym ciężarem (wraz z odpowiednimi obli-

czeniami) dla precyzowania kierunku upadku (szczególnie kominów) , 
- wprowadzenie włomu bezpieczeństwa (kontrwłomu) odpalanego z określonym opóź

nieniem w stosunku do włomu podstawowego w przypadku obalania kominów ze 
zmniejszoną podpornością strefy oporowej (komin w Ja worznie ), 

- wprowadzenie zmiennej wysokości założenia linii włomu podstawowego w przypadku 
niekorzystnego rozmieszczenia otworów rewizyjnych lub czopuchowych (komin Ja
worzno, komin Tarnobrzeg) , 

- wprowadzenie metod obalania obiektów stalowych bez konieczności strzelania w stali 
(zbiornik Jaworzno, załadownia produktów gotowych "Marcinek", zbiornik "Mosz
czenica"), 

- wprowadzenie podziału pionowego obiektów skomplikowanych dla ich sukcesywnego 
obalania (łaźnia "Saturn", łaźnia Bukowno, lampiarnia Jaworzno, wieża nr 6 w HTS), 

- wprowadzenie metod eliminacji energii upadku przez wykorzystanie zabudowy oto
czenia (klatka Tarnów, komin Jaworzno), 

- wprowadzenie strzelania kaskadowego dla likwidacji obiektów wielkokubaturowych 
(obiekty w KWK: ,,Jas-Mos", "Niwka-Modrzejów", "Siersza"), 
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- wprowadzenie nietypowych metod likwidacji obiektów okrągłych (zbiornik węgla suro
wego "Marcinek", komin Pątnów) 

Cechą charakterystyczną każdego z rozwiązań było to, że spełniało ono wymogi bez
pieczeństwa pracy ludzi, otoczenia i w zasadzie było jedynym możliwym rozwiązaniem w danej 
sytuacji terenowej. 

6. Współpraca specjalistów 

AGH jest w zasadzie jedynąjednostką w Polsce posiadająca pełny potencjał ludzki, poli
gonowy i aparaturowy pozwalający na znalezienie optymalnego rozwiązania dla danej sytuacji 
wyburzeniowej . W razie konieczności stosowane są badania poligonowe (Stacja Badawcza 
w Regulicach) lub badania modelowe (np. dla mostu przeładunkowego w hucie "Często
chowa"). Dla rozwiązania konkretnego a trudnego przypadku tworzony jest przez kierownika 
tematu zespół wykraczający poza ramy jednego wydziału (a nawet uczelni) obejmujący spe
cjalistów z zakresu: 

- materiałów wybuchowych i techniki strzelniczej, 
-sejsmiki, 
- geomechaniki, 
- wytrzymałości materiałów , stateczności budowli, 
- aerodynamiki, 
- oraz alpinistów. 
Specjaliści z zakresu techniki strzelniczej i sejsmiki posiadają uprawnienia górnicze od 

strzałowego do rzeczoznawcy (wskazanie Prezesa WUG) włącznie. 
Niezależnie od potencjału ludzkiego Akademia dysponuje aparaturą pomiarową, pozwa-

lającą na pomiar: 
- wielkości drgań (prędkość, częstotliwość), 

- wielkości powietrznej fali udarowej , Pa, 
- intensywności fal akustycznych, dB. 
Pozwala to na natychmiastową korektę parametrów strzelania w przypadkach nietypowych, 

oraz na szybkie powiązanie skutków z przyczynami. 

7. Uwagi końcowe 

W ciągu kilkunastu lat pracy w zawodzie "sapera cywilnego" specjaliści AGH wykonali 
tysiące serii strzelań, zlikwidowali kilkaset obiektów w całej Polsce, głównie w kopalniach 
i hutach, ale też i w klasztorze, czynnym hotelu, Piekle. Strzelano na głębokości jak i na szczycie 
komina (Żory 1988), używano mikroładunków (od 11 g w otworze) jak i makroładunków (do 
kilkuset kg w jednej serii). Zdobyte doświadczenie i wiedza, posiadana przez AGH aparatura, 
pozwalają w praktyce na bezpieczne wykonanie każdego niemal zadania wyburzeniowego. 
Specjaliśc i z AGH wprowadzilijako pierwsi zasadę nie szkodzenia otoczeniu z dostosowaniem 
technologii wyburzania do wymogów tej zasady. Wprowadzono poprawne metody progno
zowania skutków strzelań. Wprowadzono nietypowe technologie i rozwiązania techniczne. Jako 
obowiązek wprowadzono zasadę współpracy specjalistów z różnych branż. Wprowadzono też , 

jako warunek obligatoryjny, obowiązek pomiaru skutków strzelania. Cały ten tok postępowania 
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został wypracowany na AGH i stanowi swoistą metodę bezpiecznego stosowania środków 
strzałowych w technice cywilnej . 

Artykuł opracowano w ramach umowy nr 10.10.100.565 

Cracow school of demolition shooting 

Abstract 

Academy o f Mining and Metallurgy has been doing demolition shooting s ince winter 1985. 
During this period over 5 thousand series o f shooting were done in different conditions: at high 
levels, at depth, in hot fumaces , there were liquidated objects of different construction which 
were in difficult location. These objects were told (by other specialists) to be impossible to 
realize with shooting. At this time at our Academy there was created specific rule o f running 
these shooting works which sounds "primum non nocere" - first of all do not injure surro
undings and this made us different than other shooting contractors. There was done the 
identification of al! menaces that usually appears during shooting works. There was made the 
list of rules to follow to make shooting works safer. There were composed the methods of 
forecasting and eliminating risks . There were worked out s uch rules and technologies o f leading 
demolition shooting w hi ch in every case had l ower charge or smaller zon e o f danger than i t was 
acceptable by regulations . Everything is connected with: shooting technique and technology of 
demolition works, aerodynamics, seismic, mechani c s and strength o f materials. 



Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmnej 2002, s. 379- 398 

JózefLEWICKI 
Katedra Górnictwa Odkrywkowego 

Wydział Górniczy AGH, Kraków 

Strzelanie kaskadowe - bezpieczna metoda likwidacji 
wielkoprzestrzennych obiektów górniczych 

Słowa kluczowe 

Technika strzelnicza- likwidacja obiektów przemysłowych- roboty wyburzeniowe 

Streszczenie 

Strzelanie kaskadowe może być zastosowane wówczas, gdy wyburzany obiekt posiada dużą 
powierzchnię i wysokość, ale nie nadaje się do kierunkowego obalenia ze względu na niekorzy
stny stosunek wymiarów lub brak miejsca. Kubatura takiego obiektu sięga nieraz do l 00 000 m3, 

masa kilkadziesiąt tysięcy ton, zużywana jednorazowa masa materiału wybuchowego sięga 
kilkuset kg, całkowita ilość otworów strzałowych w całym cyklu likwidacyjnym sięga 5-1 O 
tys. szt, a ilość otworów strzałowych odpalanych podczas strzelania końcowego (obalającego) 
nierzadko przekracza l 000 sztuk, zaś wyburzany obiekt znajduje się w odległości kilku
dziesięciu metrów od obiektów chronionych. W artykule przedstawiono metodę likwidacji 
obiektów budowlanych naziemnych, wielkokubaturowych znajdujących się przede wszystkim 
na powierzchni likwidowanych kopalń węgla kamiennego. Przedstawiono technologię bez
piecznej dla wykonawców i otoczenia likwidacji takich obiektów jak: sprężarkownie, flotacje , 
płuczki, zakłady przeróbcze. Podano przykłady konkretnych rozwiązań, prognozy oddzia
ływania strzelań na otoczenie oraz wyniki pomiarów drgań wygenerowanych podczas strzelania 
kaskadowego na najbliższych obiektach chronionych. 

l. Wstęp 

Strzelanie kaskadowe zostało zastosowane przez AGH jako jedyne możliwe w konkretnych, 
trudnych sytuacjach terenowych, gdy z konstrukcji obiektu wynikało , że rozcinanie na części 
i ich sukcesywne obalanie może być pracochłonne i niebezpieczne dla ludzi, a energia równo
czesnego upadku całego obiektu będzie stanowiła istotne zagrożenie dla obiektów otaczających. 
Ten sposób strzelania jest rozwiązaniem, które zostało wymuszone przez okoliczności, w tym 
i przez terminy wykonania zadania. 

Strzelania kaskadowe jest to taki sposób likwidacj i metodą wybuchową wielko przestrzen
nego obiektu, w którym czas trwania wszystkich detonacji poszczególnych ładunków MW jak 
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i czas upadku (posadowienia) likwidowanego obiektu są odpowiednio długie (kilka sekund), 
w związku z czym gęstość energii (generowanej przez detonację MW lub upadek obiektu 
względnie przez oba te czynniki łącznie) przekazywana otoczeniu (podłożu) jest stosunkowo 
mała, a poziom jej szkodliwego oddziaływania na obiekty chronione jest niższy od wielkości 
dopuszczalnych. Warunkami umożliwiającymi zastosowania takiego strzelania zwykle są: 

- żelbetowa konstrukcja obiektu do wysokości kilkunastu m, 
- słupowa budowa obiektu (słupy żelbetowe jako główne elementy nośne), 
- bardzo duża kubatura (nawet do ponad stu tysięcy m3), 
- wysokość całego obiektu powyżej 24m, 

- duże wymiary poziome (szerokość do 40 m, długość do 100m), 
-brak w najbliższej odległości (do 25m) obiektów wrażliwych na rozrzut odłamków, 

- istnienie w pobliżu (70-200 m) obiektów chronionych, szczególnie ze względu na 
drgania parasejsmiczne (warunek niekonieczny), 

- znajomość przez wykonawców sprawdzonej metodyki do poprawnego prognozowania 
skutków takiego strzelania, 

- dysponowanie przez wykonawców odpowiednich górniczych środków strzałowych i gór
niczego sprzętu strzałowego, w szczególności zapalarek o dużej wydajności strzałowej, 
mogących odpalać znaczne ilości zapalników w wielu gałęziach równoległych. 

Warunkiem koniecznym przy tego rodzaju strzelaniach jest też opomiarowanie sejsmiczne 
strzelania głównego, który to zresztą wymóg jest obligatoryjny w świetle rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z lipca 1999 r. 
Stosowana powszechnie w wielkich budowlach stalowa konstrukcja wyższych pięter i dachu 

nie stanowi ani zagrożenia ani utrudnienia dla zastosowania tej metody. Nie ma również żadnego 
znaczenia wcześniejsze usuwanie maszyn, urządzeń i wyposażenia obiektu, co więcej, ze 
względu na koszty tych prac jak i ich bezpieczeństwo , usuwanie stalowych elementów wypo
sażenia zakładu przeróbczego, płuczki, flotacji lub innego obiektujest niewskazane, bowiem po 

strzale wszystkie te elementy znajdą się na poziomie terenu bez żadnych prac dodatkowych, 
a dostt:(p do nich będzie możliwy praktycznie z każdej strony podczas rozbiórki gruzowiska. 

Strzelanie kaskadowe zostało zastosowane przez AGH przy likwidacji następujących obie-

któw: 
- hala sprężarek na terenie szybów III w KWK "JAS-MOS" Gesień 2000 r.), 
- flotacja "nowa" w ZP "Moszczenica" KWK "JAS-MOS" (21 XII 2000 r.), 
- flotacja "stara" w ZP "Moszczenica" KWK "JAS-MOS" (27 I 2001 r.), 
- cz.średnia płuczki w ZP "Moszczenica" KWK "JAS-MOS" (l III 2001 r.), 
- cz.wysoka płuczki w ZP "Moszczenica" KWK JAS-MOS" 3 IV 2001 r.), 
-budynek sortowni KWK "Niwka-Modrzejów" (20 IX 2001 r.) 
-budynek zakładu przeróbczego w KWK "Siersza" (13 X 2001 r.) 
Dla każdego z wymienionych przypadków wykonywano odpowiednią dokumentację zawie

rającą warunki bezpieczeństwa otoczenia i technologię prowadzenia wszystkich strzelań, ze 

strzelaniem obalającym włącznie. 
W większości z przedstawionych wyżej przypadków prowadzone były wcześniejsze strze

lania przygotowawcze (likwidacja zbiorników, belek, fundamentów lub innych elementów nie 

naruszających stateczności obiektu). Tylko na flotacji "nowej" i na KWK "Niwka- Modrzej ów" 
nie prowadzono wcześniejszych strzelań przygotowawczych, gdyż łączna ilość odpalanych 
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jednorazowo otworów nie przekraczała 500, a ilość MW nie przekraczała 400 kg. Największa 
ilość otworów odpalana podczas jednego strzelania kaskadowego (końcowego) wynosiła 1119 
szt. zaś największa ilość detonowanego MW wynosiła 677 kg. 

2. Identyfikacja i prognozowanie wielkości zagrożeń 

Strzelania kaskadowe obejmują znaczną ilość materiałów wybuchowych i prowadzone są na 
znacznej przestrzeni, obejmującej praktycznie całą"żelbetową" objętość wyburzanego obiektu. 
Problemy minimalizacji zagrożeń nabierają wówczas zupełnie innego wymiaru, rozważania 
dotyczące bezpieczeństwa otoczenia nie dotyczą już niewielkiego ładunku zlokalizowanego 
w niewielkiej przestrzeni, którą stosunkowo łatwo osłonić. Problemy, z którymi musi sobie 
poradzić projektant i wykonawca to: 

- zagrożenie rozrzutem odłamków; obejmujące znaczny obszar, dużą ilość ładunków 
i dużą ilość MW, 

- zagrożenie drganiami sejsmicznymi pochodzącymi od detonacji MW i upadku dużych mas, 
- zagrożenia związane z oddziaływaniem powietrznej fali uderzeniowej (PFU) i fali aku-

stycznej, 
- zagrożenia pyłami, które w znacznej ilości powstają po likwidacji dużego obiektu 

górniczego, 
- zagrożenia wynikające ze skali przedsięwzięcia (znaczna ilość otworów, połączeń sieci, 

zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia wad, uszkodzeń, pominięcia ładunku, 

zerwania przewodu itp.). 
Pozostałe zagrożenia typowe dla robót wyburzeniowych występują w normalnej skali i nie 

będą tutaj omawi~ne, natomiast zagrożenia wymienione wyżej będą analizowane pod kątem 
strzelania kaskadowego. Dla tego typu strzelania podane zostanąpewne sposoby postępowania i 
metody prognostyczne jako narzędzia inżynierskie, pomocne i wystarczające dla poprawnego 
wykonania zadania. 

2.1. Zagrożenie rozrzutem odłamków 

Jest to zagrożenie, które powinno być opanowywane według nieco innych zasad niż przy 
strzelaniach skoncentrowanych, w których ładunek występuje na małej przestrzeni. W praktyce 
stosować należy : 

- odpowiedni kierunek wiercenia otworów w słupach zewnętrznych, taki, aby prostopadłe 
do pobocznicy walca wskazywały kierunki bezpieczne, 

- w słupach zewnętrznych stosować ładunki zmniejszone, obliczone na popękanie żelbetu, 
bez nadmiernego wyrzucania go spomiędzy zbrojeń, 

- w słupach zewnętrznych przesuwać środki ciężkości ładunków do wewnątrz (zwiększać 
zabiór od strony chronionej), tak by w konsekwencji dla kierunku chronionego były to 
ładunki kamufletowe-dynamika upadku całości i tak zmiażdży naruszone słupy, 

- zastosować przykrycia z taśm przenośnikowych lub geowłókniny, zwisające wzdłuż 
słupów, 

- wrażliwe części obiektów chronionych z najbliższego sąsiedztwa zabezpieczyć taśmami, 
deskami (okna) lub geowłókniną. 
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Wszystkie elementy żelbetowe, nie zagrażające rozrzutem (znajdujące się wewnątrz, za 
ścianami lub na kierunkach bezpiecznych) należy załadować takimi ładunkami, które dają pełną 
gwarancję rozbicia danego elementu - tu uzyskana dynamika ruchu obiektu spowoduje po
prawne wykonanie zadania mimo nie doładowania w słupach zewnętrznych (z których rozrzut 
mógł by być groźny dla otoczenia). Teoretyczny zasięg rozrzutu, przy danych warunkach 
załadowania (wielkość ładunku cząstkowego , zabiór) można prognozować z wzoru Pokrow
skiego . 

Jeśli proponowana metodyka ochrony otoczenia przed rozrzutem odłamków zostanie prawi
dłowo zastosowana, wówczas rozrzut na kierunkach chronionych w zasadzie nie przekroczy 
30 m i nie będzie stanowił istotnego zagrożenia dla otoczenia. 

2.2. Zagrożenie drganiami sejsmicznymi 

O ile rozrzut odłamków można znacznie zmniejszyć i w praktyce nie przynosi on większych 
szkód, o tyle drgania jakie powstaną po rozpoczęciu strzelania mają decydujący wpływ na jakość 
wykonania zadania. Jest to o tyle ważne, że w pobliżu mogą znajdować się prywatne budynki 
mieszkalne, znajdujące się na obszarze faktycznych, a nie tylko formalno-prawnych wpływów 
eksploatacji górniczej , a polska norma w tym zakresie jest bardzo restrykcyjna. 

Podczas strzelania kaskadowego występują dwa główne źródła drgań: 
- drgania pochodzące od detonacji wielu ładunków MW, umieszczonych powyżej (słupy) 

jak i poniżej (fundamenty słupów) powierzchni terenu, 
- drgania pochodzące od upadku dużych mas. 
Ideą strzelania kaskadowego jest doprowadzenie do takiego przebiegu procesu, aby czas 

wyładowania energetycznego (będącego źródłem drgań) był jak najdłuższy, i dotyczy to za
równo strzelania jak i upadku. Strzelanie kaskadowe pozwala na rozłożenie wyładowania 
energetycznego w czasie, przy czym stosuje sit( tutaj dwie zasady: 

- uporządkowanej w czasie i przestrzeni serii strzelań (rys. l, 2, 3) dla likwidacji słupów 
podporowych w celu uzyskania określonego ruchu upadającego obiektu, 

- chaotycznej w czasie i przestrzeni likwidacji wybuchowej nienośnych, zbędnych ele
mentów żelbetowych (fundamentów, belek, lejów itp.) . 

Tak więc likwidacja elementów znajdujących się wewnątrz obiektu, oraz fundamentów 
sh1pów znajdujących się poniżej poziomu terenu przebiega w sposób celowo chaotyczny, aby 
sygnały docierały do obiektu chronionego z różnych stron, w różnym czasie, z różną inten
sywnością i różną czt(stotliwością. W konsekwencji tak wygenerowane drgania są tłem, na które 
nakładają się drgania pochodzące od ładunków w fundamentach słupów i od upadku kolejnych 
fragmentów mas . W sytuacji, kiedy równoczesna ze strzelaniem głównym likwidacja fun
damentów wymaga znacznej ilości MW i radykalnie zwiększa ilość otworów, należy z tego 
elementu zrezygnować, a likwidację fundamentów słupów przeprowadzić po usunit(ciu gruzo
wiska. W sytuacjach trudnych można stosować klasyczne metody walki z drganiami; to jest 
podsypkę i rowy przeciwsejmsiczne. 

Przy stosowaniu strzelania kaskadowego konieczna jest poprawna prognoza skutków 
(drgań), których źródłem są detonacje i upadek. Bardzo duża masa ładunku MW i bardzo duża 
masa upadająca stanowią istotne zagrożenie dla otoczenia. Źle oceniona skala zagrożenia może 
mieć bardzo przykre konsekwencje . 
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Rys. 3. Budynek przeróbki w KWK "Sicrsza" w Trzebini 

Fig. 3. Warking building in Hard Coal Minc "Sicrsza" in Trzebinia 

Prognoza skutków powinna być oparta o wielokrotnie sprawdzone wzory Kuzniecova, Wzór 
ten daje bardzo poprawne wyniki dla odległości większych od 25 m, zanadto bezpieczne 
w przedziale 10-25 m i nieco zawyżone przy odległościach większych od 100. W praktyce 
posługiwano sięjego wersją zmodyfikowaną na podstawie dotychczasowych doświadczeń: 

- dla odległości 25-100 m: 

skąd: 
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- dla odległości l 00-200 m: 

skąd: 

- dla odległości powyżej 200 m: 

Q= (v l k)2 . r2,75 

skąd: 

v ={Q / r2,75 }0,5 ·K 

gdzie: 
v -prędkość drgań [cm·s- 1], 

Q - wielkość ładunku MW [kg] , 
r - odległość miejsca detonacji MW od obiektu chronionego [m], 
K - generalny współczynnik, będący iloczynem 6 współczynników składowych , z któ

rych: 
k1 = 150 dla temperatur dodatnich, 230 dla ujemnych lub 510 dla gruntów kurzaw
kowych, zawodnionych, 
kz- dla robót wybmzeniowych wmiość współczynnikajestuśredniona i wynosi kz =l , 
k3 = 2 przy strzelaniu ładunkami poniżej powierzchni terenu, k3 = l przy wyła
dowaniu energetycznym na powierzchni terenu i k3 = 0,5 przy strzelaniach nad 
powierzchnią terenu, 
k4- przy strzelaniu natychmiastowym k4 = l, przy strzelaniu milizwłocznym k4 = 
= l ,08/nO,S , gdzie n jest liczbą grup milizwłocznych (i lości opóźnie1'1) w danej serii 
strzelania; przy upadku mas istotny jest czas przekazywania podłożu energii upadku 
i dla tego przypadku określa się, że współczynnik k4 = O, 17 5/ t0·5, 
ks - współczynnik uwzględniający sposób umieszczania ładunku w wyburzanym 
bloku, ks = 0,7-1,0, 
k6 - współczynnik uwzględniający wpływ ilości szeregów ładunków ustawionych 
posobnie w stosunku do obiektu chronionego; 
dla jednego szeregu k6 = l ,O 
dla dwóch szeregów k6 = l, 15 
dla 3 szeregów, k6 = l ,3 
dla 4 szeregów, k6 = l .4. 

Przy strzelaniu kaskadowym w którym niejako z definicji stosowane są zapalniki półse
kundowe, jako ładunek serii należy przyjmować maksymalną, sumaryczną wielkość ładunku 
inicjowaną tym samym numerem zapalnika. Znaczy to, że każdy numer zapalnika pracuje 
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niezależnie , a detonacje ładunków inicjowanych innymi numerami nie mają wpływu na efekt 
sejsmiczny uzyskiwany od danego numeru zapalnika półsekundowego. Drugim założeniem jest 
fakt znacznego rozrzutu czasów zadziałania tych samych numerów zapalników półsekun
dowych od momentu włączenia prądu (rozrzut zgodnie z normą wynosi ±0,2 s, co daje łączną 
wielkość czasu trwania wybuchów do 0,4 s). Przy znacznej ilości otworów inicjowanych tym 
samym numerem zapalnika półsekundowego, można przyjąć, że ich czas zadziałania jest 
chaotycznie rozmieszczony w rzeczonym przedziale i tworzy quasi-milisekundową serię. Zna
czy to w praktyce, że przy prognozowaniu skutków sejsmicznych, wielkość ładunku przyj
mowaną do obliczeń należy przyjąć jako największą dla jednego numeru zapalnika, a całe 
strzelanie wewnątrz jednego numeru zapalnika półsekundowego przyjąć jako milisekundowe. 
Strzelanie kaskadowe sprowadza się więc w praktyce do strzelenia kilkunastu niezależnych seri i 
milisekundowych odpowiednio zaprojektowanych. Przykładowo podczas detonacji kaskadowej 
600 kg MW (przy 15 numerach ZE0-0,5 s), obliczenia wykonywać należy jak dla 40 kg MW 
odpalanego milisekundowo (ze współczynnikiem k4 = 0,28). Taki sposób prognozowania 
skutków strzelania potwierdził się w praktyce. 

Prognoza parasejsmicznych skutków upadku dużych mas może być określana również za 
pomocą zmodyfikowanego wzoru Kuznecova, w którym we współczynniku k4 uwzględniono 
czas przekazywania energii, natomiast "r" jest odległością środka ciężkości masy (po upadku) 
od obiektu chronionego. Energia upadku liczona jest jako energia potencjalna, wynikająca 
z masy obiektu, wysokości środka ciężkości ponad poziom terenu i przyspieszenia ziemskiego 
(E= M · g· H, [J]) . Ekwiwalent dynamitowy jest wynikiem dzielenia energii upadku przez ciepło 
wybuchu jednego kg dynamitu skalnego standardowego. Metoda ta stosowana przez AGH od 
kilkunastu lat jest również stosowana w odpowiednich normach węgierskich dotyczących tego 
zagadnienia. W konsekwencji takich przeliczeń ekwiwalent dynamitowy wchodzi do obliczeń 
(jako "Q", kg). 

Wielkości niektórych współczynników ulegają zmianom. I tak: k2- współczynnik okre
ślający sposób przekazania energii upadklt podłożu ma wartości następujące: 

- 1,0 dla bezpośredniego upadku na grunt, 
- 0,5-0,8 przy upadku na wały przeciwsejsmiczne, 

k3 - współczynnik uwzględniający czas przekazywania energii upadku na podłoże 

k3 = 0,175 · cO,S 

gdzie: 
- czas od momentu zetknięcia się pierwszego elementu budowli z podłożem do za

kończenia upadku [s], 
k4 - współczynnik uwzględniający utrudnienia na drodze propagacji drgań od miejsca 

upadku do obiektu chronionego, w szczególności chodzi tu o rowy przeciwsejs-
mtczne, 

- przy występowaniu rowów przeciwsejsmicznych k4 = 0,4-0,6, 
- przy braku rowów k4 = l ,0. 
Współczynnik k3 jest sformułowany na podstawie analogii z odpalaniem milisekundowym 

w gómictwie, gdzie zwłoka międzystrzałowa wynosi zwykle 25 ms, co równa się kilkudzie
sięciometrowej drodze przejścia fali podłużnej. 
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W praktyce stosuje się dwa podejścia dla prognozowania wielkości zagrożeń: 
l) do obliczania prognoz przyjmuje się masę całkowitą obiektu i czas upadku wynoszący do 

7,5 s (w zależności od zastosowanej numeracji zapalników półsekundowych), 
2) do obliczania prognoz przyjmuje się wielkość masy jak przypada na jeden numer zapal

nika półsekundowego (do 1/15 masy całkowitej) , natomiast za czas upadku przyjmuje się czas 
trwania serii quasi-milisekundowej (do 0,4 s) . 

W obu przypadkach uzyskuje się bardzo zbliżone wyniki prognoz; szczegółowo zostanie to 
przedstawione dla przypadku KWK "Siersza". 

Z praktyki robót wyburzeniowych wynika, że obiekty wysokie, o masie od kilku tysięcy 
ton do kilkudziesięciu tysięcy Mg, mogą być bezpiecznie obalane po odpowiednim przygo
towaniu obiektu do "długiego" padania, a skutek sejsmiczny jest w przybliżeniu zgodny 
z prognozami. 

2.3. Zagrożenia "podmuchem" 

Działanie powietrznej fali uderzeniowej potocznie (oraz w niektórych aktach prawnych 
dotyczących tego zjawiska) bywa określane jako podmuch. W ten sposób podmuchjest ogólnym 
oddziaływaniem łączącym w sobie sam podmuch (ruch gazów postrzałowych) i PFU. Mimo 
istnienia "prawnej" zależności pomiędzy wielkością ładunku a strefą zagrożenia podmuchem 
(zależności poprawnej dla górnictwa), w robotach wyburzeniowych zależność taka praktycznie 
nie istnieje; w robotach tych ważna jest nie ilość MW podpalanego w serii, a sposób odpalania 
bądź inicjacji MW, a przede wszystkim- stopień odkrycia MW. 

Oddziaływanie PFU na ludzi i obiekty można - na podstawie publikacji jak również 
opracowań niepublikowanych określić następująco : 

A) dla obiektów: 
- wielkość PFU do 2 kPa- strefa daleka, wielkość PFU nieszkodliwa dla budynków, 
- wielkość PFU powyżej 14 kPa - niszczenie szyb okiennych, 
- wielkość PFU powyżej 21 kPa- niszczenie drzwi drewnianych, 
- wielkość PFU powyżej 56 kPa- niszczenie ścian z cegły; 
B) dla ludzi: 
- wielkość PFU do l O kPa- brak obrażeń u ludzi, strefa bezpieczna, 
- wielkość PFU l 0-17,5 kPa- możliwość uszkodzenia bębenków słuchowych, 
- wielkość PFU 17,5---40 kPa- uszkodzenie układu oddechowego, pękanie płuc, 
- wielkość PFU powyżej l 00 kPa- uszkodzenie słuchu w 50%, 
- wielkość PFU powyżej 200 kPa- początek zagrożeń śmiertelnych, 

- wielkość PFU powyżej 300 kPa- śmierć ludzi. 
Faktyczne wielkości PFU uzyskiwane podczas strzelań wyburzeniowych sięgająkilkuset Pa. 

Prognozowanie wielkości PFU jest bardzo trudne, zależy m.in. od: 
- wielkości ładunku, 

- odległości miejsca pomiaru od miejsca strzelania, 
- sposobu inicjacji, 
- sposobu umieszczenia ładunku w wyburzanym tworzywie. 
- wielkości przybitki, 
- usytuowania frontu strzelania w stosunku do obiektu chronionego. 
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Podczas strzelań przygotowawczych w KWK "Siersza" uzyskano bardzo rozbieżne wyniki 
PFU. Przy odpalaniu 100 kg MW w fundamentach wagi kolejowej, gdy przybitka wynosiła 
50 cm, uzyskana wielkość PFU sięgała 2-5 Pa. Przy odpalaniu 40 ładunków po 0,05 kg każdy 
inicjowanych lontem detonującym, przy przybitce sięgającej do l O cm uzyskano 340 Pa. W obu 
przypadkach odległość miejsca strzelania od punktu pomiarowego była taka sama i wynosiła 
125m. 

Wielkość PFU dla ładunków nakładanych lub ładunków odpalanych z niewielką przybitką 
przy inicjacji lontowej można określić ze wzoru: 

PFU= 3,2 · Q213 · r-2 [MPa] 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu (Dz.U. nr 58 poz. 341 z 27 sierpnia 1990 r.) podpisane 
przez ówczesnego ministra Syryjczyka ustala 5 stref dotyczących oddziaływania PFU. Te strefy to: 

- strefa przylegająca, w której wielkość PFU przekracza 2 MPa, 
- strefa bezpośrednia, w której wielkość PFU wynosi 0,25 do 2 MPa, 
- strefa bliska, w której wielkość PFU wynosi 35 do 250 kPa, 
- strefa pośrednia w której wielkość PFU wynosi 2 do 35 kPa, 
- strefa daleka, w której wielkość PFU wynosi poniżej 2 kPa, 
W rozporządzeniu tym został podany został błędny wzór dla obliczania wielkości PFU, 

i zapewne już nie obowiązuje. 
Pewnym, aczkolwiek też niedokładnym sposobem obliczania wielkości PFU jest określanie 

wielkości ciśnienia (p0 ) powstałego po detonacji MW ( na granicy rozdziału ośrodków) i re
dukowania tego ciśnienia (Prz) wraz z odległościąmierzoną w promieniach ładunku MW według 
następującego wykładnika "n": 

n~ 3 (ładunki kuliste o promieniu "r") 
n~ 2 (ładunki kolumnowe o promieniu "r") 
n~ l ,5 -l, 7 (ładunki płaskie o grubości warstwy 2r) 

Po = 0,125p · D2 [Pa], 

Prz = Po ·L-n 

gdzie 
L - odległość mieJsca strzelania od mieJSCa oceny wielkości PFU wyrażona ilością 

promieni ładunku, "r". 

2.4. Zagrożenia pyłowe 

Podczas strzelania kaskadowego powstaje znaczna ilość gazów i pyłów. Powstawanie gazów 
jest nieuniknione, wynika ono bowiem z przemiany wybuchowej MW. Pyły węglowe i mi
neralne, spoczywające od dłuższego czasu na obiekcie są uwalniane podmuchem detonującego 
MW i ruchem mas obiektu. Część pyłów można zwalczyć przez zmoczenie ich wodą. Wskazane 
jest prowadzenie strzelania przy korzystnym kierunku wiatrów, co przy znacznych przestrze
niach likwidowanych kopalń jest możliwe . Natomiast nie jest praktycznie możliwe wybuchowe 
wytwarzanie mgły wodnej ze względu na rozmiar strzelania kaskadowego. 
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2.5. Zagrożenia upadkiem dużych mas 

Zagrożenie to posiada dwa przejawy: 
-drgania, 
- zasięg usypu wykraczający poza pierwotny zarys budowli. 
Pierwszy z aspektów omówiono wcześniej. Jeśli zaś idzie o wielkość zasięgu usypu poza 

pierwotny zarys budowli, to na podstawie obserwacji można stwierdzić, że dla poprawnie 
przygotowanego i przeprowadzonego strzelania, przekracza on o kilka zaledwie metrów pier
wotny zarys budowli, w związku z czym nie stanowi to zagrożenia dla najbliższego otoczenia. 

3. Technologia strzelań kaskadowych 

Technologia strzelań kaskadowych obejmuje następujące działania: 
- wyznaczenie masy obiektu przeznaczonego do likwidacji w danym etapie, 
- wyznaczenie elementów możliwych do wcześniejszej likwidacji, tak by nie naruszyć 

stateczności obiektu głównego, 
- wyznaczenie wielkości ładunku sumarycznego, koniecznego do posadowienia obiektu 

podczas strzelania głównego, 
- określenie maksymalnego ładunku przypadającego na jeden stopień opóźnienia zapal

nika półsekundowego, 
- określenie parametrów oddziaływania strzelania głównego na otoczenie, przede wszyst

kim wielkości drgań tak pochodzących od strzelania jak i od upadku mas, 
- opracowanie "uporządkowanego" rozkładu numerów zapalników wewnątrz obalanego 

obiektu lub jego części likwidowanej kaskadowo w danym etapie, 
- opracowanie "chaotycznego" rozkładu numerów zapalników w nienośnych elementach 

obiektu likwidowanych w danym etapie. 
Technologia zostanie przedstawiona na przykładzie kilku ciekawszych prac, zaprojekto

wanych i w większości przypadków wykonanych przez AGH. 

3.1. Płuczka Jastrzębie- likwidacji części średniej 

Na rysunku l przedstawiono przekrój przez całość płuczki. Płuczka posiada zabudowę 
słupową o podstawowej podziałce 6 m. Ilość słupów wynosiła odpowiednio: 

-w części niskiej- 3 rzędy x 7 słupów w rzędzie= 21 słupów, 
- w części średniej- 6 rzędów x 7 słupów w rzędzie= 42 słupów, 
- w części wysokiej- 7 rzędów x 7 słupów w rzędzie= 49 słupów. 
Łączna masa tego obiektu szacowana była na ponad 50 tys. ton 
Ze względu na ogrom zadania i występujące ograniczenia, postanowiono zlikwidować 

płuczkę w 4 etapach wykorzystując do tego celu dylatacje jakie istniały pomiędzy częścią niską 
i średnią oraz średnią i wysoką, bowiem istnienie tych dylatacji radykalnie zmniejszało ilość 
prac przygotowawczych. 

Część niska została zlikwidowana w dniu 7.11.2001 r. przy zastosowaniu małego strzelania 
kaskadowego o układzie opóźnień poprzecznym do dłuższej osi płuczki. Część średnia została 
obalona dnia l. III. 200 l r. w sposób następujący: 
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- we wszystkich belkach, słupach i lejach wykonano otwory strzałowe w taki sposób, aby 
mogła nastąpić wybuchowa dezintegracja danego elementu, 

- w strzelaniach przygotowawczych zlikwidowano cz~ść lejów (mieszczących si~ pomi~
dzy rz~dami li- -III, II-IV, IV-V i V- VI), przy czym wiercenia i strzelania prowa
dzono z poziomów +9,0 m (otwory poziome zbrojone LD) i +16,0 m (otwory pionowe 
3,2 m zbrojone LD, ładunki rozczłonkowane), oraz (dla rz~du II) z poziomu+ 12,0 m; 

- w strzelaniach przygotowawczych zlikwidowano cz~ść belek nie przenoszących obcią
żeń (szczególnie zewnętrznych od strony południowej i zachodniej, ale też i wewnątrz 
płuczki); 

- na poziomach powyżej 16,0 m przepalono elementy stalowe pionowe (słupy, zastrzały) 

tak, by całkowicie przenosiły siły pionowe (i pełne obciążenie na ściskanie), natomiast 
nie mogły przenosić obciążeń poziomych; w szczególności wyjątkowo starannie prze
palono wszystkie fizyczne łączniki stalowe znajdujące się pomiędzy częścią średnią 
a częścią wysoką; 

- załadowano otwory strzałowe w słupach z inicjacją uporządkowaną przedstawioną na 
rysunku 1 cz. II; wszystkie siedem słupów rz~du I w obszarze mi~dzy 0,0 m, a 6,0 m 
zostały uzbrojone zapalnikami półsekundowymi nr 3, w obszarze 6-12 m- zapal
nikami nr 4, a w obszarze 12- 16 m- zapalnikami nr 5; w II rz~dzie zastosowano 
zapalniki nr 4,5 i 6, w III - zapalniki 5, 6, 7 i tak aż do VI rzędu, gdzie zastosowano 
zapalniki nr 8, 9, l O, 11 ; 

-belki na poziomach +6,0 m, 9,0 m, 12,0 m i 16,0 oraz fundamenty słupów uzbrojono 
zapalnikami o nr 3- 15 w sposób dowolny, dbając jedynie o to, by zapalniki w fun
damentach danego rz~du słupów nie były wcześniejsze niż zapalniki w samych słupach; 

- stworzono trzy niezależne , terytorialne sieci strzałowe szeregowo-równoległe, obej
mujące wszystkie zapalniki danego obszaru; 

- zabezpieczono przed rozrzutem według podanych uprzednio zasad; 
- wykonano wizualną (trzech pracowników niezależnie) i elektryczną kontro!~ połączet'l 

każdej z gał~zi i każdej sieci, wyrównano opory w każdej gał~zi danej sieci; 
- odpalono ładunki trzema niezależnymi sieciami przez trzy zapalarki i trzech strzałowych 

odpalających na komendę osoby dozoru wyższego . 

Każda z zapalarek była obciążona tak w poszczególnej gałęzi jak i w całej sieci do 50% jej 
możliwości strzałowych, stosowanie zapalników dopiero od nr 3 dawało pewność , że nie 
wystąpi wcześniejsze odpalenie jednej z sieci (szybsze uruchomienie zapalarki przezjednego ze 
strzałowych) powodujące uszkodzenie sieci sąsiednich - zresztą strzałowi przeszli wcześ
niejszy trening zgodnego odpalania na mikrosieciach z ZEO. 

Podczas strzelania głównego zużyto 677 kg MW w l 023 otworach. 

3.2. Płuczka Jastrzębie - likwidacji części wysokiej 

Schemat budowy tej części płuczki przedstawiono na rys. l cz.Ill. Różnica między częścią 
średnią a wysoką polegała na mocniejszej konstrukcji części wysokiej , wi~kszej zawartości 
i masie urządzet'l stalowych w niej się znajdujących. Szczególnie potężne były zbiorniki stalowe 
znajdujące si~ między IV a V rzędem słupów, oraz zbiorniki węgla surowego znajdujące si~ 
między V a VI i VI a VII rzędem słupów, rozciągające się od 8,8 do 24,0 m. Ponadto, między V 
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a VII rzędem słupów (na przestrzeni 12 x 30m) na wysokości powyżej +24m znajdowały się 
stalowe urządzenia transportowe, załadowcze, przeróbcze i zbiorniki. W odległości 6 m od VII 
rzędu słupów przebiegała estakada materiałowa zasilająca EC Jastrzębie . 

Robotami przygotowawczymi strzałowymi zniszczono elementy żelbetowe łączące V i VI 
rząd słupów od poziomu +8,8 m do poziomu +24,0 m i przepalono zbrojenia. Zbiorniki węgla 
surowego znajdujące się pomiędzy VI a VII rzędem słupów, sięgające wysokości +24,0 m 
stanowiły filar ochronny. Pozostałe roboty przygotowawcze były podobne jak przy części 
średniej. Natomiast samo obalenie nastąpiło z rozmieszczeniem zapalników pokazanym na na 
rysunku l cz. III. Podobnie jak poprzednio tworzono trzy niezależne sieci strzałowe, odpalane 
przez trzech strzałowych pod nadzorem osoby dozoru wyższego . 

Zauważa się dwie różnice podstawowe: zwiększono różnice czasu strzelania poszczególnych 
rzędów słupów (obecnie zapalniki nr 3, 5, 7, 9,) z 0,5 do l ,O s. oraz słupy rzędu V (ostatnie słupy 
likwidowane w tej operacji) strzelano od góry (zapalniki rzędu V mająnumerację odwrotną: od nr 

10 na górze do nr 15 na dole). Chodziły o to, aby elementy stalowe zostały ściągnięte w sposób 
płynny znad filara oporowego, oraz o to, by potężny zbiornik stalowy, znajdujący się na wysokości 
+27 do +34m był stopniowo prowadzony do samej ziemi, podczas gdy słupy rzędu V będą do 
końca zachowywały sztywność i nie pozwolą na uderzenia tego zbiornika w filar oporowy. 

Filar oporowy obalono w późniejszym terminie przez klasyczne podcięcie i powalenie na 
poduszkę z gruzu pozostałego po wysokiej części płuczki. Przez rozstrzelenie 7 słupów rzędu VI 
na poziomie 0,0 do + 6,0 m i delikatnym naruszeniu słupów rzędu VII na poziomie + 6,0 m 
(z opóźnieniem, dla wyznaczenia miejsca obrotu) uzyskano prawidłowe "sprowadzenie do 
parteru" ostatniej części płuczki . Dało się zaobserwować wystąpienie dużej siły poziomej 
(składowa pozioma) która część słupów rzędu VII złamała u podstawy (odchylenie o kilkanaście 
stopni od pionu). Świadczy to tym, że wymuszanie osi obrotu na wysokości+ 6,0 m (naturalna oś 
byłaby na wysokości niemal + 12,0 m) było celowe, gdyż zmniejszało blisko dwukrotnie 
wielkość momentu gnącego, działającego w niekorzystną stronę (w kierunku chronionej esta
kady materiałowej EC). 

Podczas strzelania głównego zużyto 665 kg MW w 1119 otworach. 

3.3. Budynek sortowni w KWK "Niwka-Modrzej ów" 

Obiekt ten został przedstawiony na rysunku 2. Został on zbudowany -jak wszystkie tego 
typu obiekty górnicze, jako konstrukcja żelbetowo - stalowa. Obiekt o stosunkowo małej 
wysokości (nieco ponad 24 m) posiadał 9 rzędów słupów (rząd nr "7" był podwójny, zdy
latowany) i po 4 słupy w rzędzie. W tym przypadku nie prowadzono strzelań przygoto
wawczych, zastosowano jedynie przepalenie stalowych elementów nośnych pionowych tak, by 
przenosiły one naprężenia pionowe, natomiast by nie były w stanie przenosić obciążeń pozio
mych jakie pojawią się po rozpoczęciu destrukcji obiektu. 

Niewielka masa materiah1 wybuchowego (78,85 kg) rozmieszczonego w mniej niż 400 
otworach wystarczyła do posadowienia obiektu na poziomie terenu bez zagrożenia dla oto
czenia. Powstała jedynie duża chmura pyłów przemieszczająca się w optymalnym kierunku po 
terenie kopalni. 

W tym przypadku pracownicy AGH opracowali system likwidacji obiektu i nadzorowali 
wykonanie, prace fizyczne wykonała inna firma specjalistyczna. 
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3.4. Budynek przeróbki w KWK "Siersza" 

Budowę tego obiektu przedstawiono na rysunku 3. Obiekt posiadał budowę słupową, żel
betowo-stalową, wspartą (wliczając w to i klatkę schodową) na 38 słupach żelbetowych. 

Rozstaw słupów w siatce 6 x 6 m. Obiekt posiadał 6 lejów rozciągających się od poziomu +8,8 
do +20, 7 m, 4 leje (od +8,8 do+ 16,5 m) oraz 2 leje (od+ 12 do+ 16,5 m). Obiekt o wysokości 
dochodzącej do 36 m był stosunkowo lekki (masa własna sięgająca 9700 t), jednakże 6 
zbiorników było w znacznym stopniu wypełnionych, prawdopodobnie węglem surowym - co 
zwiększało masę, ale ułatwiało prace przygotowawcze. 

Przed strzelaniem głównym wykonano kilkanaście serii strzelań przygotowawczych, przede 
wszystkim całkowicie rozbito ścianki zbiorników (z wyjątkiem ścianek wychodzących na 
zewnątrz), niektóre belki oraz fundamenty wag kolejowych. W strzelaniu głównym zużyto 265 
kg MW w 660 otworach. Rozmieszczenie numerów zapalników przedstawiono na rysunku 3. 
Prace wiertnicze wykonali pracownicy Zleceniodawcy. 

4. Oddziaływanie strzelań kaskadowych na otoczenie 

W wyniku strzelania kaskadowego powstają pyły, rozrzut, występuje oddziaływanie drgań 
wzbudzonych strzelaniem czy upadkiem oraz działanie powietrznej fali uderzeniowej (PFU) . Na 
rysunkach 4 i 5 przedstawiono przebiegi drgań w czasie strzelania średniej i wysokiej części 
płuczki, na rysunku 6 -przebiegi drgań i PFU podczas strzelania w KWK "Niwka- Mo
drzejów", na rysunku 7 - przebiegi drgań i PFU podczas strzelania głównego w KWK 
"Siersza". 

W sytuacjach występujących na kopalniach, wielkość drgań jest praktycznie największym 
zagrożeniem, rozprzestrzeniającym się na stosunkowo duże odległości , mogącym wywołać 

najwięcej szkód. Wielkość nadciśnienia w PFU w praktyce jest wielokrotnie mniejsza od 
wartości dopuszczalnych (p. 2.3.), zaś rozrzut może być na wiele sposobów minimalizowany, 
opanowywany lub ukierunkowywany w stronę bezpieczną. 

Drgania tak pochodzące od strzelania jak i od upadku mas w którymś momencie ulegają 
sumowaniu. Na każdym z rysunków można niewątpliwie wydzielić fazę początkową, w której 
drgania pochodzą tylko od detonacji MW (w przypadkach gdzie naniesiono diagramy PFU jak 
np. na Sierszy widać to bardzo wyraźnie), fazę środkową, w której drgania są największe 
(strzelaniii i upadek) oraz fazę końcową w której występuje wyraźny spadek intensywności 
drgań, a ich źródłem jest już tylko upadek mas. Prognozy drgań wykonywane są dla każdego 
źródła oddzielnie, stąd i intensywność drgań w fazie środkowej jest większa od prognozy. 
Gdyby natomiast przeprowadzić analizę częstotliwościową (częstotliwości drgań pochodzących 
od strzelania i od upadku są różne), możliwe byłoby ściślejsze powiązanie intensywności drgań 
z rodzajem źródła drgań (strzelanie czy upadek). 

Innym problemem jest to, że wektory przestrzenne tworzone są z wielkości maksymalnych 
dla każdej składowej; w rzeczywistości są one w różnych fazach i maksima na wszystkich osiach 
nie występują dokładnie w tym samym czasie. Obliczona z maksimów wypadkowa jest i o 40% 
większa od rzeczywistej. 

Podczas obalania środkowej części ph1czki zarejestrowano drgania o niskiej częstotliwości 
(ok. 5Hz), trwające niemal 6 s. Składowe, istotne dla oceny szkodliwości (vx, vy) są bardzo 
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Rys. 4. Płuczka w KWK ,,Jas-Mos"- czc;ść środkowa 

Fig. 4. Coal washcr in Hard Coal Minc "Jas-Mos" - thc middlc part 

niskie: 0,94 i 0,56 mm/s. Przy ogromnej masie obiektu i bardzo dużych ilościach detonowanego 
MW są to wyniki znakomite. 

Przy obalaniu wysokiej części płuczki zużyto mniejszą (nieznacznie) ilość MW, lecz masa 
upadającego obiektu była większa z uwagi na to, że większość konstrukcji stalowych i urządze1'1 
płuczki znajdowała się w tej części . Składowe drgań wynoszą: Yx = 2,34 mm/s a vy = 2,13 mm/s, 
z tym, że w fazie początkowej (strzelanie) są one niewielkie (0,5 do 1,0 mm/s), a posiadają tylko 
lokalne maksima: składowa "x" w 2,8 sekundzie, składowa "y" w 4,9 s, a składowa "z" -
w 5,6 s. Z wyjątkiem wspomnianych maksimów lokalnych i tu zaznacza się wzrost intensywno
ści drgań w fazie środkowej, pomiędzy 3 a 6 sekundą, wynikających z sumowania się strzeia{J. 
i upadku. W fazie końcowej (tylko upadek) drgania z powrotem osiągają mniejszą, niż w fazie 
środkowej intensywność. 

394 Session I 



o 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

03.04.2001 r. 
Moszczenica 
Budynek łaźni 
Record mosz4.bbn 

2000 

2000 

2000 

u2 = 4,13 mm/s f2 = 6,9 Hz 

Ux = 2,34 mm/s fx = 5,3 Hz 

uy = 2,13 mm/s fy = 8,6 Hz 

uZX/ = 4,330 mm/s 

uxy = 2,339 mm/s 

4000 

4000 

4000 
Czas, ms 

6000 

6000 

6000 

Sejsmogram drgań 

Rys. 5. Płuczka w KWK "Jas-Mos" - cz~ść wysoka 

8000 

8000 

8000 

Fig. 5. Coal washcr in Hard Coal Minc "Jas-Mos" - thc high part 

Przy likwidacji budowli w KWK "Niwka - Modrzejów" składowe "x" i "y" w pierwszej 
fazie posiadały małe wartości (ok. l mm/s), natomiast PFU miała maksimum. W fazie środkowej 
nastąpił upadek mas i wystąpiła pewnego rodzaju blokada przenoszenia PFU w kierunku 
punktów pomiarowych, stąd i wielkość PFU gwałtownie spadła, mimo, że ilość MW przypa
dająca na jedno opóźnienie półsekundowe była taka sama, a odległość zmieniała się nieznacznie. 
W fazie końcowej tak parametry drgań jak i wielkość PFU były już minimalne. 

Podczas likwidacji budynku przeróbki w KWK "Siersza" prognozowano, że drgania pocho
dzące od detonacji MW osiągną wartość do l ,43 mm/s, a drgania pochodzące od energii upadku 
osiągną l ,57 mm/s (obliczenia dla całości obiektu) lub l ,62 mm/s (obliczenia dla podziału masy 
na części przypadające na jeden stopień opóźnienia zapalnika półsekundowego). Z sejsmogramu 
wynika wyraźnie, że drgania pochodzące od strzelania (0-4 s) są niskie i nieznacznie przekra
czają l mm/s (składowa "x") lub są nawet poniżej tej wartości (składowa "y"). W fazie 
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20.09.2001 r. 
Niwka-Modrzejów 
ul. Gdańska 3 
Record 16048.211 

J., •. ., .,p l 

u2 = 2,05 mm/s 12 = 5,0 Hz 

Ux = 3,43 mm/s fx = 4,7 Hz 

uy = 2,68 mm/s fy = 5,5 Hz 

Uzxy = 3,758 mm/s 

Uxy = 3,520 mm/s 

Składowa Z 

Składowa X 

Sejsmogram drgań 

4000 8000 1200C 
Czas, ms 

125 Pa 

•• 1. .... ~ 

Powietrzna fala uderzeniowa (PFU) 

4000 8000 1200C 
Czas, ms 

Rys. 6. Budynek sortowni w KWK "Niwka- Modrzcjów" 

Fig. 6. Sorting plant in Hard Coal Minc "Niwka-Modrzcjów" 

środkowej wielkość drgań osiąga: dla składowej "x"- nieco ponad 3 mm/s, a składowa "y"- 2 
mm/s. Drgania fazy końcowej (tylko upadek) nie przekraczają wartości l mm/s. Natomiast 
znakomicie uchwycone jest działanie powietrznej fali uderzeniowej . Na zapisie można wyraźnie 
wydzielić działanie każdego numeru zapalnika półsekundowego, jak również można zauważyć 
zmniejszanie się wielkości PFU w miarę upadku mas i stopniowej blokady drogi przenoszenia 
sygnału od miejsca strzelania do miejsca pomiaru. 

Niewątpliwie , system strzelania kaskadowego daje ogromne możliwości sterowania bezpie
czeństwem otoczenia. Już z pobieżnej analizy i porównań technologii, miejsca ustawienia 
przyrządów w stosunku do kierunku burzonego obiektu wynika, że : 

- występuje możliwość tłumienia PFU przez elementy zburzonego obiektu, 
- występują fazy działania tylko MW, działania łącznego, działania tylko upadku, 
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13.1 0.2001 r. 
stanowisko nr 4 
ul. Grunwaldzka 72 
Trzebinia-Siersza 

uz = 7,75 mm/s lz = 7,1 Hz 

ux = 3,77 mm/s fx = 6,2 Hz 

uy = 2,04 mm/s fy = 5,8 Hz 

Uzxy = 8,112 mm/s 

uxy = 3,811 mm/s 
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Rys. 7. Budynek przeróbki w KWK "Sicrsza' ' 

Fig. 7. Working building in Hard Coal Minc "Siersza" 

- możliwe jest wydzielenie skutków wywołanych detonacją MW i skutków wywołanych 
upadkiem mas, 

- możliwe jest dość dokładne prognozowanie każdego ze skutków. 

5. Wnioski 

l. Strzelanie kaskadowe pozwala na bezpieczne zastosowanie dużych ilości MW w czasie 
strzelań wyburzeniowych prowadzonych w pobliżu obiektów chronionych. 

2. Strzelanie kaskadowe pozwala na likwidację obiektów skomplikowanych bez koniecz
ności pracochłonnego i kłopotliwego dzielenia obiektu płaszczyznami pionowymi na fragmenty 
dogodne do obalenia (przez klasyczne podcięcie) . 
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3. Podczas strzelań kaskadowych nie jest konieczne wcześniejsze usuwanie sprzętu i wypo
sażenia z likwidowanych obiektów. 

4. Możliwe jest odróżnienie prędkości drgań spowodowanych strzelaniem, od prędkości 
drgań spowodowanych upadkiem dużych mas, co pozwoli na dokładniejsze powiązanie skutków 
z przyczynami. 

5. Możliwe jest dostosowanie kierunku strzelania kaskadowego do sytuacji terenowej w celu 
minimalizacji wielkości PFU. 

Artykuł opracowano w ramach umowy l 0.1 0.100.565 
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Cascade shooting - the safe method of large cubature mining objects' 
liquidation 

Abstract 

Cascade shooting can be used, w hen demolished object takes up large area and is high, but is 
not possible its knocking down in the planned direction because of the unfavorabie relation of 
dimensions or Jack o f place. Cubature o f su ch object usually co mes to l 00.000 m3, mass a bo ut 
a few dozen tones, used up the single mass o f explosive material reaches a few hundred kilos, the 
entire quantity of blasting openings reaches 5-10 thousand pieces and the quantity of si
multaneously detonated blasting openings not s e Idom overdraws l 000 pieces, w hi! e demolished 
object is located in the clistance offew dozen meters from protected objects. In this article there is 
presented the method ofbuilding overground objects' liquidation with large cubature which are 
the most often found on the areas of liquidated hard coalmines. There is introduced the 
teclmology of safe (for centractors and surroundings) liquidation of such objects like: 
compressor buildings, floatation buildings, alteration plants. There are given solutions, forecasts 
of influence on surroundings and the results of measured vibrations which affect the nearest 
protected objects during cascade shooting. 
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Piotr BUCHW ALD 
Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego, Bytom 

Zastosowanie inertyzacji azotowej jako środka z zakresu profilaktyki 
metanowej w metodzie bezpiecznego prowadzenia otwierania 
i przebicia do wyrobiska izolowanego na przykładzie doświadczeń 
KWK "Wieczorek" 

Słowa kluczowe 

Azot - profilaktyka metanowa - metoda bezpiecznego wykonywania otwierania i przehicia 
do wyrobiska izolowanego 

Streszczenie 

W dotychczasowej praktyce kopalń wykorzystanie azotu ograniczone było wyłącznie do 
działań prowadzonych w ramach prewencji pożarowej. W tym względzie nowościąjest wpro
wadzenie azotu do prac o innym charakterze. W referacie ukazano nowy kierunek zastosowania 
azotu w górnictwie podziemnym. Kierunek ten wyznaczony został potrzebą bezpiecznego 
przeprowadzenia przebicia drążonego wyrobiska korytarzowego, do wyrobiska izolowanego 
wraz z jego otwarciem w warunkach dużego poziomu zagrożenia metanowego. Z uwagi na 
złożoność tematu, budzącego wiele zastrzeżeń szczególnie w dziedzinie bezpiecze1'lstwa, opra
cowano metodę przeprowadzenia wymienionych prac, opartą na inertyzacji azotowej prze
strzeni wyrobiska izolowanego. Na przykładzie praktycznego zastosowania opracowanej me
tody w KWK "Wieczorek" wykazano, że wprowadzając azot do działań z zakresu prewencji 
metanowej, można uzyskać optymalne warunki bezpieczeństwa przy prowadzeniu tego typu 
prac. Twierdzenia tego w pełni dowiodły uzyskane rezultaty w trakcie przeprowadzonego 
procesu przebicia i otwierania wyrobiska izolowanego w warunkach wysokich koncentracji 
metanu. Poprzez wtłoczenie azotu do przestrzeni otamowanego wyrobiska z jednoczesnym 
upuszczaniem z niej mieszaniny azotowo-metanowej, wytworzono w efekcie końcowym taki 
nadmiar gazów obojętnych w stosunku do zawartości metanu, przy którym uzyskana mieszanina 
była niewybuchowa, nawet przy jej zetknięciu z powietrzem. W tych warunkach przebicie 
drążonego wyrobiska do wyrobiska izolowanego, nastąpiło w sposób bezpieczny z uwagi na 
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zagrożenie wybuchowe. W konkluzji wyciągnil'(tych wniosków stwierdzono, że nowa metoda 
może znaleźć szersze praktyczne zastosowanie w sytuacjach szczególnych podyktowanych 
wzgll'(dami bezpieczeństwa, zwłaszcza przy wykonywaniu przebić i otwieraniu wyrobisk izolo
wanych wypełnionych mieszaniną gazów niebezpiecznych pod względem wybuchowym. 

l. Wstęp 

W kopalni "Wieczorek" w wyniku dokonanego przyłączenia części pokładu 620 z obszaru 
górniczego KWK "Mysłowice", nastąpiła zmiana zakresu eksploatacji tego pokładu w parceli 
wschodniej . Konsekwencją opracowanego w zaistniałych warunkach nowego projektu eksplo
atacji, była konieczność "przejścia" projektowanymi robotami przygotowawczymi przez izolo
wany nieczynny chodnik 335, który został wykonany zgodnie z założeniami poprzedniej 
koncepcji wybierania pokładu 620. W tej konkretnej sytuacji należało dokonać "przebicia" wraz 
z odzyskaniem części izolowanego wyrobiska korytarzowego. Z uwagi na skomplikowany 
charakter wymienionej operacji, obwarowanej głównie bardzo dużym zagrożeniem metano
wym, kierownictwo kopalni postanowiło zastosować wszelkie możliwe środki bezpieczeństwa. 

Przeprowadzone w tym kierunku szczegółowe rozeznanie tematu wskazało, że do tego celu 
można z powodzeniem zastosować azot. Wprawdzie brak było w dotychczasowej praktyce 
kopalń przykładów zastosowania inertyzacji azotowej do tego rodzaju prac, to jednak założenia 
metody już na etapie rozważań teoretycznych wydawały się słuszne. Wnioski z analizy wska
zywały , że szczególną zaletą proponowanego sposobu, jest możliwość przeprowadzenia mie
szaniny gazów wypełniających izolowaną przestrzeń odzyskiwanego wyrobiska, ze stanu pier
wotnego z nadmiarem gazu palnego (metanu) do stanu nadmiaru gazu obojętnego (azotu). 
Uzyskany tym sposobem stan mieszaniny był warunkiem koniecznym przystąpienia do nas
tępnego etapu prac, polegającego na wykonaniu "przebicia" drążonym wyrobiskiem kory
tarzowym z użyciem materiału wybuchowego i włączenia części izolowanego wyrobiska do 
sieci wentylacyjnej kopalni . Oczywistym założeniem było, aby proces ten w całym okresie jego 
trwania przebiegał z odpowiednio dużym marginesem bezpieczeństwa w stosunku do obszaru 
mieszanin wybuchowych i jednocześnie bez potrzeby zatrudniania zastępów ratowniczych 
w atmosferze niezdatnej do oddychania. Konsultacja ze specjalistami Centralnej Stacji Ratow
nictwa Górniczego w Bytomiu doprowadziła do wspólnej realizacji tego nowatorskiego zadania. 
Opracowany projekt techniczny w szczegółach określał kolejność prac. Po zatwierdzeniu przez 
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego został pozytywnie zaopiniowany przez specjalistów 
Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach oraz Wyższego Urzędu Górniczego. Rodzaj 
projektowanych prac w świetle obowiązujących przepisów powodował konieczność ich pro
wadzenia częściowo na zasadach prac profilaktycznych oraz częściowo na zasadach akcji 
ratowniczej. 

2. Charakterystyka warunków górniczo-geologicznych wraz z oceną stanu zagrożenia 
w rejonie izolowanego chodnika 335 i drążonej dowierzchni 3-371 w partii wschodniej 
pokł. 620 

Pokład 620 w rejonie rozpatrywanej partii wschodniej pokładu 620 zaliczony jest do: 
- IV kategorii zagrożenia metanowego, 
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- I stopnia zagrożenia tąpaniami , 

- B klasy zagrożenia pyłowego, 
- I, II i III stopnia zagrożenia wodnego, 
- II i III grupy skłonności do samozapalenia (węgiel pokładu). 
Z posiadanego przez kopalnię rozpoznania wynika, że pokł. 620 w obrębie rozpatrywanej 

partii posiada miąższość l ,3-1 ,6 m i nie zawiera skały płonnej. Bezpośrednio w stropie pokładu 
zalega łupek ilasty o miąższości od 0,8-4,7 m, a wyżej łupek piaszczysty i piaskowiec 
o sumarycznej miąższości od 23 ,3 do 32,05 m. W spągu pokładu występuje łupek ilasty 
o miąższości od 0,2-1,4 m, a poniżej łupek piaszczysty i piaskowiec. Nachylenie pokładu 
w opisanym rejonie wynosi od 3-1 0°· 

Przedmiotowy chodnik 335 po jego wydrążeniu w partii wschodniej pokładu 620 o suma
rycznej długości około 1200 m, został otamowany za pomocą tamy izolacyjnej TI-823 (rys . l 
i 2). Operacj i tej dokonano w 1998 r. Tama ta usytuowana została przy dowierzchni wentyla
cyjno-środkowej , z której to dowierzchni był drążony chodnik 335. 

W strefie lokalizacj i chodnika 335 metanonośność pokładu 620 jest wysoka (IV kategoria za
grożenia metanowego). Zgodnie bowiem z badaniami wykonanymi przez Ośrodek Badawczo
-Ush1gowy Wentylacji w Katowicach, osiąga ona wartość dochodzącą do 9,255 m3 CH4/Mgcsw· 
Toteż istotnie wysoka była koncentracja metanu w otamowanej przestrzeni chodnika 335 
(w pobliżu w/w tamy izolacyjnej TI-823) . Zatem otamowany chodnik 335 wykonany w obudo
wie o profilu V25/8 stanowił pokaźny zbiornik metanu. 

W rozpatrywanym rejonie drążona była w kierunku chodnika 335 dowierzchnia 3-371 -
prowadzona z chodnika 343 po wzniosie pokładu 620. Jej "zbicie" z chodnikiem 335 miało 
nastąpić w miejscu oddalonym około 550 m na wschód od wspomnianej tamy izolacyjnej 
TI-823, zlokalizowanej na początku chodnika 335 (przy węźle 509 - rys . 2 i 3). Wymieniona 
zatem dowierzchnia 3-371 dzieliła otamowany chodnik 335 na dwa odcinki, tzn. na odcinek 
zachodni (o długości ok. 550 m, licząc od tamy izolacyjnej do miejsca "zbicia" tychże wyrobisk) 
oraz na odcinek wschodni (o długości ok. 650 m, licząc od miejsca "zbicia" do końca chodnika 
335- rys. l i 2). 

Sytuacja z jaką mieliśmy do czynienia w sferze doświadczeń polskiego górnictwa wydawać 
się mogła jako sytuacja normalna, jednakże bezpieczne włączenie do sieci wentylacyjnej 
(wentylacja opływowa) chodnika 335 komplikował fakt, iż przed zaizolowaniem chodnika 335 
tamą TI-823, dodatkowo zostały zabudowane dwie szczelne tamy oddzielające w postaci tam 
organowych obitych płótnem wentylacyjnym. Tamy te zostały posadowione na 264 m oraz 
606 m- licząc po długości chodnika od strony tamy TI-823 (węzeł 509). Ponadto niwelacja 
wyrobiska wskazywała na możliwość jego znacznego przytopienia. 

Uwzględniając powyższe uwarunkowania osoby kierownictwa KWK "Wieczorek" uznały, że 
dla bezpiecznego przeprowadzenia wznowienia przewietrzania i włączenia przedmiotowego za
chodniego odcinka chodnika 335 do sieci wentylacyjnej , celowe jest użycie azotu - po raz 
pierwszy dla takich celów- do inertyzacji gazów (metanu) w otamowanej przestrzeni chodnika. 
Za konieczne uznano również wykon<}nie szczegółowego "zdjęcia" potencjalnego w całym roz
patrywanym rejonie wraz z opracowaniem schematu potencjalnego i odpowiedniąjego analizą. 

Cała operacja podzielona została na 3 zasadnicze etapy. 
· Etap I pod nazwą "Prace inertyzacyjne prowadzone od strony drążonej dowierzchni 3-3 71" 

przewidywał zatłaczanie azotu do izolowanej przestrzeni chodnika 335. Etap II pod nazwą 
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Rys. 2. Schemat przestrzenny partii wschodniej i środkowej po kl. 620 KWK "Wieczorek'' 

Fig. 2. Spatial diagram ofthe east and central part ofthe 620 seam KWK "Wieczorek" 

"Przebicie dowierzchni 3-371 do chodnika 335 w pokł.620 z zastosowaniem robót strzałowych 
przy użyciu materiałów wybuchowych oraz penetracja chodnika 335" zakładał, że po zakoń
czeniu etapu I tj. osiągnięciu w wyznaczonych punktach pomiarowych chodnika 335 zawartości 
metanu powyżej 2%, rozpoczęte zostaną prace związane w pierwszej kolejności z przebiciem 
dowierzchni 3-371 do chodnika 335, a następnie przeprowadzenie penetracji zachodniego 
odcinka tego chodnika. 

W etapie III pod nazwą "Izolacja pozostałego odcinka chodnika 335 na wschód od do
wierzchni 3-371" projektowano wykonanie tamy ostatecznej izolującej odcinek chodnika 335 na 
wschód od dokonanego przebicia dowierzchni 3-371. 

Dla skonstruowania schematu potencjalnego rejonu otamowanego chodnika 335 w po
kładzie 620 KWK "Wieczorek" wykorzystano przede wszystkim schemat przestrzenny tego 
rejonu z naniesionym na nim polem potencjału aerodynamicznego (rys. 2). Opracowany sche
mat potencjalny przedstawiono na rysunku 3. Na schemacie tym uwidoczniono otamowane tamą 
izolacyjną TI-823 środowisko chodnika 335 jak również środowisko dowierzchni 3-371, drą
żonej na "zbicie" do chodnika 335. Uwzględniono w nim także całe drogi powietrza zużytego, 
związane z szybami wydechowymi "Giszowiec" i "Wschodni". W oparciu o schemat poten
cjalny przeprowadzono analizę możliwości zapewnienia dobrych i stabilnych warunków wenty
lacyjnych w okresie prowadzenia prac związanych z odzyskaniem otamowanego zachodniego 
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Rys. 3. Schemat potencjalny partii wschodniej i środkowej pokł. 620 KWK "Wieczorek" 

Fig. 3. Potential diagram ofthe cast and central part ofthe 620 seam KWK "Wieczorek" 
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odcinka chodnika 335. Uzyskane wnioski wskazywały na istnienie znaczącej różnicy po
tencjałów aerodynamicznych między środowiskiem drążonej dowierzchni 3-371, a środowis
kiem izolowanego chodnika 335, z tendencjąprzepływu powietrza z dowierzchni do chodnika. 
Różnica ta wynosiła około 26mm HzO. Sytuację tę oceniono jako korzystną w aspekcie 
projektowanych robót. Bazując na wynikach "zdjęcia" potencjalnego przeprowadzono wa
riantowe obliczenia komputerowe sieci wentylacyjnej. Stwierdzono, że najbardziej korzystnym 
wariantem, umożliwiającym uzyskanie odpowiednich wydatków powietrza dla bezpiecznego 
odprowadzania gazów z chodnika 335 jest droga do szybu wentylacyjnego "Giszowiec". 

Temperatura powietrza przed tamą TI-823 nie przekraczała ts= 24°C. 
W obmurzu tamy TI-823 znajdowały się wpusty rurowe: 

- l - wpust mrowy <P l 00 mm z zaślepką pełną, 

- 2 -wpust rurowy <P 150 mm z króćcem <P20, 

- 3 -wpust mrowy <P 150 mm z zaślepką pełną. 
Skład gazów pobranych zza tamy izolacyjnej TI-823 przed inertyzacją przedstawiał się 

następująco: 

-Oz- 4,12% 
- C02 -0,65% 
- C0-0,000% 
- CH4- 74,85% 
- Hz-0,00% 
- CxHy- 0,00% 
Temperatura powietrza za korkiem wynosiła około 28°C. 
Wyniki te świadczyły o występowaniu w chodniku 335 atmosfery niezdatnej do oddychania 

i warunków nie podwyższonej temperatury. 
Dowierzchnia 3-371 w pokładzie 620 drążona była za pomocą kombajnu AM-75 i prze

wietrzana była wentylacją odrębną ssącą za pomocą lutni <P800 mm i wentylatora WLE-803B. 
Do przodka doprowadzano powietrze w ilości 500-550 m3/min, a temperatura powietrza na 

odcinku zabudowanego lutniociągu nie przekraczała ts = 28°C. 
W ramach przygotowania do prac ratowniczych związanych bezpośrednio z przebiciem 

dowierzchni 3-371 do przedmiotowego chodnika 335 w odległości 550 m (licząc od strony 
TI-823) oraz penetracją chodnika 335 należało wykonać dodatkowe roboty. 

Prace te dotyczyły w szczególności: 

-wykonania otworu OT-l o średnicy <Pl60/115 mm (z rurą obsadową oraz zasuwą), 
którego wlot zlokalizowany został w dowierzchni 3-371 w odległości około 7 m od 
przewidywanego miejsca przebicia, a wylot zlokalizowano w chodniku 335 w odległości 
około l 0-15 m na wschód od miejsca planowanego przebicia, 

- wykonania otworu OK -l o średnicy <P 115/86 mm (z rurą obsadową i zasuwą) z przodka 
dowierzchni 3-371 do chodnika 335 na odległość około 2 m na wschód od projekto
wanego przebicia. 
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3. Wtłaczanie azotu do chodnika 335 w pokładzie 620 

3.1. Określenie miejsca podawania azotu 

Do podawania azotu wykorzystano urządzenie do zgazowania ciekłego azotu typ AP A-1 
(wersja stacjonarna) wraz z cysterną, która stanowiła w tym przypadku zbiornik stacjonarny. 

Wylot instalacji podającej azot znajdował się w chodniku 335 w odwierconym otworze OT-l 
z dowierzchni 3-371. 

Z warunków górniczo-technicznych oraz wentylacyjnych wynikało, że azot będzie mi
grować poprzez chodnik 335 w kierunku tamy izolacyjnej wylotowej TI-823. 

Wyrobiskami, w których prowadzona była instalacja do podawania azotu przepływało 
powietrze o wydatku od 600 do 2000 m3/min. W tej sytuacji przy wydajności urządzenia 
podającego azot w ilości do 1800 m3!h (30m3/min) nawet pęknięcie rurociągu tłocznego nie 
spowodowałoby obniżenia zawartości tlenu w tych wyrobiskach oraz wyrobiskach sąsiednich 
poniżej dopuszcząlnej przepisami wartości 19%. 

3.2. Pomiary kontrolne w czasie podawania azotu 

Kontrola zagrożenia metanowego prowadzona była przez: 
- czujniki metanometrii automatycznej na drodze odprowadzenia powietrza z chodnika 

335, 
- w przodku drążonej dowierzchni 3 przez czujniki metanometrii automatycznej , 
- linie chromatograficzne: 

L1- sonda umieszczona w chodniku 335 za tamą TI-823 , 
Lz - sonda umieszczona w chodniku 3 3 5 przez otwór kontrolny OK -l; 

- indywidualne przyrządy pomiarowe posiadane przez zastępy ratownicze kopalniane oraz 
CSRG z ciągłym pomiarem stężeń Oz, COz, CO, CH4. 

W czasie podawania azotu prowadzono pomiary kontrolne: 
a) w punkcie pomiarowym przed otworem OT -l : 
- ciśnienia tłoczonego azotu, 
- stężenia tlenu podawanego wraz z azotem na króćcu próbobiorczym instalacji; 
b) w przodku dowierzchni 3-371: 
- wydatek powietrza, 
- analizy chemiczne z chodnika 335 za pomocą linii chromatograficznej wyprowadzonej 

przez otwór OK-l; 
c) za tamą izolacyjną TI-823: 
- analizy chemiczne za pomocą linii chromatograficznej . 

4. Opis przebiegu procesu podawania azotu i odzyskania chodnika 335 

Proces odzyskania otamowanego odcinka chodnika 335 w pokładzie 620 przy zastosowaniu 
inertyzacji atmosfery w otamowanej przestrzeni za pomocą azotu, rozpoczęto dnia 21.09.200 l r. 
na zmianie I w oparciu o przygotowany projekt techniczny i dokumentację podawania azotu 
zatwierdzoną przez KRZG. 
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Próby gazów pobrane za pomocą linii chromatograficznej zza Tl- 823 w chodniku 335 oraz 
z otworu OK-l odwierconego z dowierzchni 3-371 do chodnika 335 przed rozpoczęciem 
azotowania przedstawiały się następująco: 

- TI -823 godz. 730 

Oz- 4,12%, COz - 0,65%, CO 
Hz- 0,00%, CzH4 - 0,00%, CzH6 
T - 25,2°C, l 000 - 0,00 
- dowierzchnia 3-371 godz. 700 
Oz- 3,29%, COz - 0,54%, CO 
Hz- 0,00%, CzH4 - 0,00%, CzH6 
T - 27,4°C, 1000 - 0,00 

0,000%, 
0,15%, 

0,000%, 
0,20%, 

CH4 - 74,85%, 
Nz - 20,23%, 

CH4 - 79,40%, 
Nz - 16,57%, 

O godz. 845 rozpoczęto zatłaczanie azotu do chodnika 335 przez odwiercony otwór OT-l 
z dowierzchni 3-371. Przez pierwsze 30 minut zatłaczanie azotu prowadzono z wydajnością 
500m3/h, doprowadzając stopniowo do zwiększenia wydajności tak, ażeby już od godz. 1030 

urządzenie mogło podawać V 1500 m3/h azotu gazowego. 
Rurociąg, którym podawany był azot został sprawdzony przed rozpoczęciem azotowania na 

próbę szczelności, gdzie również na całej trasie przesyłowej zostały zabudowane odpowiednie 
zawory odcinające, zgodnie z opracowanymi instrukcjami technologii podawania azotu. 

Po około 15 minutach od momentu rozpoczęcia wtłaczania azotu do otworu OT -l, w tamie 
izolacyjnej Tl-823 otwarte (odślepione) zostały 2 rury 150 mm. Spowodowało to niewielki ruch 
gazów w otamowanym chodniku 335 (przepływ laminarny) w kierunku wylotowej tamy TI-823. 

Dokonane na początku azotowania pomiary na TI-823 wykazały wypływ gazów zza po
wyższej tamy rzędu 8m31Inin. oraz zwiększenie tej wartości do około 25 m3hnin po kilku 
godzinach prowadzonego azotowania. 

Dla bieżącej obserwacji stanu atmosfery gazowej w chodniku 335 zainstalowane zostały 
dwie linie chromatograficzne podłączone do mikrochromatografu, najnowocześniejszego urzą
dzenia tego typu, jakim dysponuje ratownictwo górnicze. 

Linia L-l o długości około 700 m posiadała sondę wprowadzoną do chodnika 335 za TI-823 , 
natomiast linia L-2 o długości około 1700 m pozwalała na wykonanie analiz z chodnika 335 
od strony dowierzchni 3-371 (sonda wprowadzona przez otwór OK-l). 

W odstępach co 30 minut pobierano naprzemiennie próby chromatograficzne zza TI-823 
(tab. 2) oraz z otworu OK-l odwierconego z dowierzchni 3-371 do chodnika 335 (tab. 1). 

Znaczący spadek zawartości CH4 z 79,40% do 60,84% (tab. l) w dowierzchni 3 za
obserwowano już o godziniel0°0, natomiast na tamieTI-823 dopiero o godzinie 1330 z 74,85% 
do 70,62% CH4 (tab. 2). 

Do godziny 14°0 dnia 22.09.2001 r. podano 34 000 m3 azotu lecz stężenia metanu były 
jeszcze wysokie (ok. 8% CH4 w otworze z dowierzchni 3 i około 10% zza TI- 823) w stosunku 
do założeń wyjściowych projektu. 

Specjaliści zgromadzeni w sztabie, po wnikliwej analizie stwierdzili, iż prawdopodobną 
przyczyną powolnego spadku metanu w okresie ostatnich kilku godzin (przy stałym do
zowaniu azotu) jest dodatkowy dopływ metanu wolnego do chodnika 335. Hipotetycznie 
można było przypuszczać, że dopływ ten występuje przez istniejący uskok z pokładów 
sąsiednich. W tej sytuacji podjęto decyzje o spowodowanie wykonawstwa szybkich działań 
wentylacyjnych . 
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Lp. Data G od z 

l 2 3 

l 21-wrz 7.00 

2 21-wrz 8.00 

3 21-wrz 9.00 

4 21 -wrz 10.00 

5 21-wrz 11 .00 

6 21 -wrz 12.00 

7 21-wrz 13.00 

8 21-wrz 14.30 

9 21 -wrz 16.00 

10 2 1-wrz 17.30 

11 2 1-wrz 19.00 

12 2 1-wrz 20.30 

13 2 1-wrz 2 !.30 

14 2 1-wrz 22.30 

15 21 -wrz 23.30 

16 22-wrz 0.30 

17 22-wrz 2.00 

18 22-wrz 3.30 

19 22~wrz 5.00 

20 22-wrz 6.30 

21 22-wrz 8.00 

22 22-wrz 9.30 

23 22-wrz 10.00 

24 22-wrz 10.20 

25 22-wrz 1!.00 

26 22-wrz 12.00 

27 22-wrz 13.00 

28 22-wrz 14.00 

29 22-wrz 15.00 

30 22-wrz 15.30 

31 22-wrz 16.30 

32 22-wrz 17.00 
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Tabela l. Zestawienie pomiarów z otworu w dowierzchni 3 chodnika 335 

Table l . Meassrements from hocc in dip heading 3 to drive 335 

o, co, co CH4 H, C2H, C2H,, N, Temp. X p 

4 5 6 7 8 9 lO l l 12 13 

3,29 0,54 o 79,4 o o 0,2 16,57 27,4 79,61 

3,41 0,54 o 79,22 o o 0,2 16,63 28,4 79,43 

3,44 0,56 o 79,53 o o 0,2 16,27 28,4 79,74 

2,97 0,41 o 60,84 o o o, 15 35,63 28,6 61 

2,35 0,33 o 47,58 o o 0,11 49,63 28,3 47,7 

2,07 0,26 o 37,72 o o 0,09 59,86 28,4 37,82 

2,01 0,24 o 33,9 o o 0,08 63,77 28,6 33,99 

2,97 0,22 o 30,18 o o 0,07 66,56 28,5 3,026 

2,25 0, 15 o 18,69 o o 0,06 78,85 28,5 18,76 

3,86 0, 13 o 16,21 o o 0,04 79,76 28,5 16,26 

3,13 O, l! o 13,21 o o 0,03 83,52 28,5 13,25 

3,0 1 0,09 o 11 , 15 o o 0,03 85,72 28,5 11 ,19 

2,89 0,09 o 10,12 o o O,D3 86,87 28,5 10,16 

2,98 0,09 o 9,82 o o O,D3 87,08 28,5 9,86 

3,03 0,09 o 8,87 o o 0,02 87,99 28,5 8,89 

3,44 0,09 o 8,34 o o 0,02 88, 11 28,6 8,37 

3,4 0 ,08 o 7,8 o o 0,02 88,7 28,6 7,83 

3,29 0,08 o 7,6 o o 0,02 89,0 1 28 ,5 7,63 
.' 

3,34 0,07 o 7,43 o o 0,02 89, 14 28,6 7,46 

3,02 0,07 o 7,37 o o 0,02 89,52 28,5 7,4 

3,06 0,08 o 7,35 o o 0,02 89,49 28,5 7,38 

3,83 0,09 o 10,71 o o 0,02 85,35 28,5 10,73 

3,85 0,09 o 10,88 o o 0,02 85, 16 '28,5 10,9 

3,77 0,09 o 10,77 o o 0,02 85,35 28,5 10,79 

3,53 0,08 o 8,1 o o 0,02 88,27 28,5 8,13 

3,66 0,06 o 6,35 o o 0,02 89,9 1 28 ,5 6,38 

3,75 0,06 o 6,38 o o O ,Dl 89,8 28,5 6,39 

3,82 0,08 o 8,32 o o 0,02 87,76 28,5 8,35 

3,43 0,05 o 5,78 o o 0,01 90,73 28,5 5,79 

3, 11 0,05 o 5,38 o o O, OJ 9 1,45 28,5 5,39 

2,95 0,05 o 5,9 o o 0,0 1 91,09 28,5 5,91 

2,81 0,05 o 5,71 o o 0,0 1 9 1,42 28,4 5,72 

Y p lOOG TR 

14 15 16 

3,27 o 0,49 

3,39 o 0,54 

3,42 o 0,64 

2,96 o 0,06 

2,34 o 0,03 

2,07 o 0,02 

2,01 o 0,02 

2,97 o 0,01 

2,25 o 0,0 1 

3,86 o 0,01 

3,13 o 0,01 

3,01 o o 

2,89 o o 

2,98 o o 

3,03 o o 

3,44 o o 

3,4 o o 

3,29 o o 

3,34 o o 

3,02 o o 

3,06 o o 

3,86 o o 

3,85 o o 

3,77 o o 

3,53 o o 

3,67 o o 

3,75 o o 

3,82 o o 

3,43 o o 

3,11 o o 

2,95 o o 

2,81 o o 
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Tabela l. cd. 

Tablc l. cont. 

l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 

33 22-wrz 18.00 2,02 0,05 o 5,5 o o 0,01 92,42 28,3 5,51 2,02 o o 

34 22-wrz 19.00 2,01 0,05 o 5,39 o o 0,01 92,54 28 ,3 5,4 2,01 o ' o 

35 22-wrz 20.00 2,17 0,05 o 5,09 o o 0,01 92,68 28,4 5,1 2, 17 o o 

36 22-wrz 21.30 1,56 0,05 o 5,03 o o 0,01 93,35 28,3 5,04 l ,56 o o 

37 22-wrz 23 .00 3,38 0,05 o 3,88 o o 0,01 92,68 28,4 3,9 3,38 o o 

38 23-wrz 0.30 3,94 0,05 o 3,87 o o 0,01 92,13 28,5 3,89 3,94 o o 

39 23-wrz 2.00 4,33 0,05 o 3,3 o o 0,01 92,31 28,4 3,32 4,33 o o 

40 23-wrz 3.30 4,09 0,05 o 2,85 o o 0,01 93 28,8 2,87 4,1 o o 

41 23-wrz 5.00 3,89 0,05 o 2,52 o o o 93 ,54 28 ,5 2,52 3,89 o o 

42 23-wrz 6.00 4,85 0,05 o 2,39 o o o 92,71 28,5 2,39 4,85 o o 

43 23-wrz 7.00 6,71 0,05 o 2,34 o o o 90,9 28,3 2,34 6,71 o o 

44 23-wrz 7.40 7,31 0,05 o 2,06 o o o 90,58 28 ,2 2,06 7,31 o o 

45 23-wrz 8.30 7,95 0,05 o 2.27 o o o 89,73 27,5 2,27 7,95 o o 

46 23-wrz 9.05 8,34 0,05 o 2,23 o o o 89,38 27,4 2,23 8,34 o o 

47 23-wrz 9.35 6,97 0,04 o 1,93 o o o 91,06 26 1,93 6,97 o o 

48 23-wrz 10.00 4,71 0,03 o 2,01 o o o 93 ,25 25,4 2,01 4,71 o o 

49 23-wrz 11.40 5,05 0,04 o 2,73 o o o 92, 18 26,4 2,73 5,05 o o 

50 23-wrz 12.00 7,59 0,06 o 1,69 o o o 90,66 26 1,69 7,59 o o 

51 23-wrz 16.00 19,28 0,04 o 0,15 o o o 80,53 26,1 0,015 19,2R o 0,02 

52 23 -wrz !7.45 20,45 0,04 o 0,19 o o o '70 'l") .,~ ") 0,0!9 20,45 o 0,07 l .. ,J.L. .L.V'L. 

53 23-wrz 19.45 10,59 0,03 o 0,12 o o o 89,26 26 0,12 10,59 o o 

54 23-wrz 20.15 12, 14 0,03 o 0,12 o o o 87,71 26 0, 12 12,14 o o 

55 23-wrz 22.30 20,58 0,05 o 0,36 o o o 79,01 26,2 0,36 20 ,58 o 0,14 

56 23-wrz 23.30 19,8 0,36 o 1,73 o o o 78,11 27,4 1,72 19,78 o 0,4 

57 24-wrz 0.30 20,42 0, 15 o 0,68 o o o 78,75 28 ,7 0,68 20,41 o 0,33 

58 24-wrz 1.30 20,37 0, 17 o 0,76 o o o 78,7 27,7 0,76 20,36 o 0,35 

59 24-wrz 2.30 20,35 0,2 o 0,88 o o o 78,57 27,8 0,88 20,34 o 0,42 

60 24-wrz 3.30 20,31 0,2 o 0,9 o o o 78,59 27,8 0,9 20,3 o 0,39 

61 24-wrz 4.30 20,32 0,28 o 0,94 o o o 78,46 27,8 0,94 20 ,31 o 0,59 

62 24-wrz 5.30 20,31 0,3 o 0,96 o o o 78,43 27,8 0,96 20,29 o 0,63 

63 24-wrz 6.30 20,34 0,27 o 0,89 o o o 78,5 27,8 0,89 20,33 o 0,58 

64 24-wrz 7.30 i 20,26 0,32 o 1,05 o o o l 78,37 27,6 1,05 20,24 o 0,63 

65 24-wrz 8.30 20,67 0,06 o 0,21 o o o 1 79,06 l 27 ,4 0,21 20,67 o 0,21 
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Tabela 2. Zestawienic pomiarów zza T! 823 

Tablc 2. Mcassrements from bchind thc isolation dam TI823 

Lp. Data Go d z o, co, co CH, H, c,H, c, H,, N, Temp. X p Y p IOOG TR 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO Ił 12 13 14 15 16 

l 21-wrz 7.30 4,12 0,65 o 74,85 o o 0,15 20,23 25 ,20 75 4,09 o 0,52 

2 21-wrz 8.30 4,02 0,64 o 74,27 o o 0,15 20,92 25,2 74,42 3,99 o 0,42 

3 21-wrz 9.30 4 0,64 o 74,92 o o 0,15 20,29 25 ,2 75,07 3,97 o 0,46 

4 21-wrz 10.30 3,87 0,64 o 76,21 o o 0,15 19,13 27 76,36 3,84 o 0,53 

5 21-wrz 11 .30 3,9 l 0,64 o 75,86 o o 0,15 19,45 27,40 76,01 3,87 o 0,51 

6 21-wrz 12.30 4,03 0,64 o 75,64 o o 0,15 19,54 27,4 75,79 4 o 0,56 

7 21-wrz 13.30 3,34 0,58 o 70,62 o o 0,15 25,31 27,2 70,77 3,32 o 0,17 

g 21-wrz 14.00 2,9 0,55 o 66,8 o o 0,14 29,61 27,3 66,94 2,88 o O, Ił 

9 21-wrz 14.30 2,68 0,53 o 63,7 o o 0,14 32,95 27,4 63,84 2,66 o 0,09 

lO 21 -wrz 15.00 2,53 0,51 o 62 ,55 o o 0,13 34,28 27,5 62,68 2,51 o 0,08 

Ił 21-wrz 15.30 2,15 0,45 o 56,35 o o 0, 12 40,93 27,5 56,47 2,13 o 0,05 

12 2 1-wrz 16.30 1,6 1 0,37 o 44 ,12 o o 0,10 53,8 27,4 44,22 1,6 o 0,03 

13 21-wrz 17.00 1,76 0,34 o 41,05 o o 0,09 56,76 27,50 41 ,14 1,75 o 0,03 

14 21-wrz 18.00 1,52 0,29 o 35,31 o o 0,08 62,8 27,4 35,39 1,51 o 0,02 

15 21-wrz 18.30 1,19 0,27 o 32,04 o o 0,08 66,42 27,5 32,13 1,19 o 0,02 

16 21-lHZ 19.30 0,98 0,24 o 27,72 o o 0,07 70,99 27,60 27,8 0,98 o 0,01 

17 21-wrz 20.00 0,93 0,22 o 25,42 o o 0,06 73,37 27,60 25,49 0,93 o 0,01 

18 21-wrz 2 1.00 0,86 0,2 o 22,86 o o 0,05 76,03 27,60 22,92 0,86 o 0,01 

19 2 1-wrz 22.00 0,89 0,18 o 20,12 o o 0,05 78,76 27,5 20,18 0,89 o 0,01 

20 21-wrz 23.00 0,87 0,17 o 18,72 o o 0,04 80,2 27,5 18,76 0,87 o 0,01 

21 21-wrz 0.00 0,74 0,16 o 16,93 o o 0,04 82,13 27,40 16,98 0,74 o 0,01 

22 22-wrz 1.00 0,72 0,16 o 15,85 o o 0,04 83,23 27,5 15,9 0,72 o 0,01 

23 22-wrz 1.30 0,69 0,15 o 15,24 o o 0,04 83,88 27,50 15,29 0,69 o 0,01 

24 22-wrz 2.30 0,65 0,15 o 14,65 o o 0,03 84,52 27,4 14,68 0,65 o 0,01 

25 22-wrz 3.00 0,64 0,14 o 14,18 o o 0,03 85,QI 27,3 14,21 0,64 o 0,01 

26 22-wrz 4.00 0,7 0, 14 o 13,53 o o 0,03 85,6 27,5 13,56 0,7 o 0,01 

27 22-wrz 4.30 0,62 0,14 o 13,27 o o 0,03 85,94 27,5 13,3 0,62 o 0,01 

28 22-wrz 5.30 0,63 0,13 o 13, l o o 0,03 86,11 27,40 13,14 0,63 o 0,01 

29 22-wrz 6.00 0,61 0,13 o 13,02 o o 0,03 86,21 27,4 13,06 0,61 o 0,01 

30 22-wrz 7.00 0,64 0,13 o 12,97 o o 0,03 86,23 27,4 13,01 0,64 o 0,01 

31 22-wrz 7.30 0,65 0,13 o 12,9 o o 0,03 86,29 27,40 12,94 0,65 o 0,01 

32 22-wrz 8.00 0,62 0,12 o 12,82 o o 0,03 86,41 27,4 12,86 0,62 o 0,01 
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Tabela 2. cd. 

Tablc 2. eon t. 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 lO li 12 13 14 15 16 

l 
33 22-wrz 9.00 0,58 0,12 o 12,72 o o 0,03 86,55 27,4 12,76 0,58 o 0,01 

34 22-wrz 10.00 0,56 0,12 o 12,64 o o 0,03 86,65 27,20 12,68 0,56 o 0,0 1 

35 22-wrz 10.30 0,57 0,12 o 12,51 o o 0,02 86,78 27,5 12,53 0,57 o 0,01 

36 22-wrz 11.00 0,56 0,12 o 12,34 o o 0,02 86,96 27 ,50 12,36 0,56 o 0,01 

37 22-wrz 11.30 0,6 0,12 o 11,96 o o 0,02 87,3 27,5 11,98 0,6 o 0,01 

38 22-wrz 12.30 0,62 0,11 o 11,62 o o 0,02 87,63 27,50 11,64 0,62 o o 

39 22-wrz 13 .30 0,63 0,11 o 11 ,47 o o 0,02 87,77 27,5 11 ,49 0,63 o o 

40 22-wrz 14.30 0,61 0,11 o 10,75 o o 0,02 88,51 27,5 10,77 0,61 o o 

41 22-wrz 16.00 0,74 
l 
l 0,1 o 9,71 o o 0,02 89,43 27,5 9,73 0,74 o o 

42 22-wrz 17.30 0,99 0,09 o 9,09 o o 0,02 89,81 27,5 9, 11 0,99 o o 

43 22-wrz 18.30 0,87 0,09 o 8,36 o o 0,02 90,66 27,70 8,39 
l 

0,87 o o 

44 22-wrz 19.30 0,74 0,09 o 8,03 o o 0,02 91 , 12 27 ,9 8,06 0,74 o o 

45 22-wrz 20.30 0,81 0,08 o 7,67 o o 0,01 91,43 27,9 7.68 0,81 o o 

46 22-wrz 21.00 0,72 0,08 o 7,27 o o 0,01 91,92 28 7,28 0,72 o o 

47 22-wrz 22.00 0,51 0,08 o 7,07 o o 0,01 92,33 27,9 7,08 0,51 o o 

48 22-wrz 22 .30 0,53 0,08 o 6,79 o o 0,01 92,59 28 6,8 0,53 o o 

49 22-wrz 23 .30 0,62 0,08 o 6,56 o o 0,01 92,73 27,90 6,57 0.62 o o 

50 22-wrz 0.00 0,85 0,08 o 6,52 o o 0,01 92,54 27,60 6,53 0,85 o o 

51 ' 23-wrz 1.00 1,29 0,08 o 6,36 o o 0,01 92,26 27,3 6,37 1,29[ o l o 

52 23-wrz 1.30 2 0,08 o 6,32 o o 0,01 91,59 27,3 6,33 2 l o o 

53 23-wrz 2.30 3,24 0,08 o 5,99 o o 0,01 90,68 27,40 6,00 3,24 o o 

54 23-wrz 3.00 2,69 0,08 o 5,76 o o 0,01 91,46 27,40 5,77 2,69 o o 

55 23-wrz 4.00 3,56 0,06 o 4,03 o o 0,01 92,34 27,40 4,04 3,56 o o 

56 23-wrz 4.30 3,71 0,06 o 3,97 o o 0,01 92 ,25 28 ,5 3,99 3,71 o o 

57 23-wrz 5.30 3,78 0,06 o 3,39 o o 0,01 92,76 29, 10 3,41 3,78 o o 

58 23-wrz 6.30 5,2 0,06 o 2,99 o o 0,01 91,74 29 3,01 5,2 o o 

59 23-wrz 7.30 7,3 0,06 o 2,86 o o 0,01 89,77 29,00 2,88 7,3 o o 

60 23-wrz 9.00 8,06 0,06 o 2,75 o o 0,01 89,12 29 2,77 8,06 o o 

61 23-wrz 11.05 8,94 0,01 o 2,77 o o 0,01 88,27 28,80 2,79 8,95 o o 

62 23 -wrz 11 .40 1,47 0,01 o 1,13 o o 0,01 97,38 28 ,8 1,16 1,49 o o 

63 23-wrz 12.30 5,91 0,03 o 1,59 o o o 92,47 28,90 1,59 5,9 1 l o o 
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l 2 3 4 5 

64 23-wrz 13.30 8 0,07 

65 23-wrz 14.00 3,7 0,03 

66 23-wrz 14.25 3,57 0,03 

67 23-wrz 15.00 4,63 0,04 

68 23-wrz 15.30 9,29 0,06 

69 23-wrz 16.00 17,05 0,07 

70 23-wrz 16.30 19,34 0,06 

71 23-wrz 17.00 19,6 0,05 

72 23-wrz 17.30 19,75 0,05 

73 23-wrz 18.00 19,83 0,05 

74 23-wrz 18.30 20,03 0,05 

75 23-wrz 19.00 20,11 0,05 

76 23-wrz 19.30 20,33 0,05 

77 23-wrz 20.00 20,35 0,05 

78 23-wrz 20.30 20,43 0,05 

79 23-wrz 21.00 20,54 0,05 

80 23-wrz 21.30 20,55 0,08 

81 23-wrz 22 .00 20,48 0,06 

82 23-wrz 23 .00 20,28 0,15 

83 24-wrz 0.00 20,27 0,22 

84 24-wrz 1.00 20,29 0,22 

85 24-wrz 2.00 20,34 0,22 

86 24-wrz 3.00 20,3 0,23 

87 24-wrz 4.00 20,34 0,23 

88 24-wrz 5.00 20,37 0,22 

89 24-wrz 6.00 20,35 0,23 

90 24-wrz 7.00 20,34 0,24 

91 24-wrz 8.00 20,37 0,22 

92 24-wrz 9.00 20,66 0,35 
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lO Ił 12 

o 88,32 28,9 

o 94,56 28 ,9 

o 94,64 29 

o 93,51 29 

o 87,3 29 

o 80,12 28,90 

o 79,53 29 

o 79,57 28,8 

o 79,57 28,80 

o 79,51 28,7 

o 79,45 28,00 

o 79,44 28,7 

o 79,25 28 ,70 

o 79,25 28,60 

o 79,18 28,7 

o 78 ,08 28,6 

o 78,95 28,6 

o 78,99 28 ,5 

o 78,72 28,7 

o 78,56 28,8 

o 78,54 28, l 

o 78,51 29,3 

o 78,54 29,2 

o 78,51 29,3 

o 78,58 29,4 

o 78,49 29,4 

o 78,54 29,2 

o 78,53 29, 1 

o 78 ,8 28,8 

13 14 15 16 

3,61 8 o o 

1,71 3,7 o o 

1,76 3,57 o o 

1,82 4,63 o o 

3,35 9,29 0,01 o 

2,76 17, 1 o 0,02 

1,07 19,3 o 0,03 

0,78 19,6 o 0,03 

0,63 19,8 o 0,04 

0,61 19,8 o 0,04 

0,47 20 o 0,05 

0,4 20, 1 o 0,05 

0,37 20,3 o 0,07 

0,35 20,4 o 0,08 

0,36 20,4 o 0,09 

0,33 20,5 o 0, 12 

0,42 20,6 o 0,22 

0,47 20,5 o l 0, 13 

0,85 20,27 o 0,26 

0,95 20,3 o 0,4 

0,95 20,3 o 0,42 

0,93 20,3 o 0,47 

0,93 20,3 o 0,45 

0,92 20,3 o 0,49 

0,83 20,36 o 0,48 

0,93 20,3 o 0,51 

0,88 20,3 o 0,51 

0,88 20,4 o 0,5 

0, 18 20,64 o 0,58 
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Rys. 4. Wykres przebiegu st<;żcń CH4 zza TI-823 

Fig. 4. Graph ofthc CH4 concetration bchind the isolation dam TI-823 
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Rys. 5. Wykres przebiegu stężeń CH4 z chodnika 335 pobranych od strony dowierzchni 3-371 

Fig. 5. Graph ofthc CH4 concctration in drive 335, taken from the sidc of dip heading 3-371 
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Dla wyrównania potencjałów, a tym samym ograniczenia dopływu metanu do chodnika 335 
wykonano tamę regulacyjną drewnianą w chodniku wentylacyjno-środkowym około 40 m na 
zachód od TI-823 . Pomierzony spadek naporu na tamie regulacyjnej wynosił około l 00 mm H20 
a ilość powietrza płynąca tym wyrobiskiem zmniejszyła się z około 2400 m3 /min do około 
1100 m3 /min. 

Na bieżąco analizowano wyniki analiz gazowych pobieranych zza TI- 823 oraz z otworu 
OK-l w dowierzchni 3-371. Poprzez zainstalowany program komputerowy wyniki analiz 
nanoszone były na diagram COWARDA (trójkąt wybuchowości) rysunki 6 i 7. Z analizy tej 
wynikało, że w początkowym okresie azotowania występowała mała zawartość tlenu (około 
3%) oraz duża zawartość CH4 (od 80 do 60%) a punkt obrazujący stężenia gazów składowych 
mieszaniny przechodził poniżej trójkąta wybuchowości. Natomiast w końcowym okresie po
dawania azotu utrzymywała się zawartość tlenu (poniżej l 0%) i mała zawartość metanu (poniżej 
3%). Na diagramie COWARDA punkt stężenia gazów mieszaniny przechodził pomiędzy trój
kątem wybuchowości a osią "y". W przypadku zastosowania tradycyjnego sposobu likwido
wania zagrożenia metanowego w otamowanym wyrobisku, poprzez doprowadzenie powie
trza wystąpiłaby taka sytuacja, że punkt obrazujący stężenia gazów mieszaniny na diagramie 
COW ARDA zawsze przemieszczał by się przez obszar trójkąta wybuchowości (rys. 6 i 7 ). 
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Rys. 6. Graficzna analiza st((żeń gazów pobranych zza TI-823 odwzorowana na digramic COW ARDA 

Fig. 6. Ana!ysis o f thc gas concctration bchind thc isolation dam TI-823 bascd on COW ARO diagram 
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Azot 

Rys. 7. Graficzna analiza stQżcll gazów pobranych z chodnika 335 od strony dowierzchni 3-37 I odwzorowana na 

diagramie COW ARDA 

Fig. 7. Graphic analysis ofthc gas conccntration from drivc 335 from thc sidc ofdip hcading 3-371 bascd on thc 

COWARD diagram 

Po uzyskiwanych analizach chromatograficznych widać było jednoznacznie, że przy istnie
jącym stałym źródle dopływu metanu do chodnika 335 wydatek azotowania nie może być 
obniżony poniżej 1500 m3/h. 

Równolegle z azotowaniem podjęto decyzję o odwierceniu dodatkowego otworu 150 mm 
z przodka dowierzchni 3-371 do chodnika 335. Po odwierceniu otwór ten został fizycznie 
zaślepiony. 

W dniu 22.09.200lr. podjęto decyzję o zatłaczaniu przez powyższy otwór sprężonego 
powietrza, celem przyspieszenia obniżenia zawartości metanu w chodniku 335. Rozpoczęcie 
prac zatłaczania sprężonego powietrza ustalono po bieżącej analizie przebiegu punktu odzwier
ciedlającego skład mieszaniny gazowej na diagramie COWARDA. 

Zatłaczanie sprężonego powietrza rozpoczęto 22.09.2001 r. o godz. 21 30, kiedy punkt na 
diagramie znajdował się znacznie poniżej dolnej krawędzi trójkąta a jednocześnie już w ob
szarze mieszanin niewybuchowych, z powodu nadmiaru gazów obojętnych (zasada ułożenia 
punktu w stosunku do trójkąta wybuchowości na diagramie COW ARDA obrazuje rys . 8). 
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Rys. 8. Zasady ułożenia punktu obrazującego stężenie gazów w stosunku do trójkąta wybuchowaości na diagramie 

COWARDA 
Strzałki obrazują kierunki zmian składu mieszaniny spowodowane dopływem powietrza (b), gazów palnych (c) 

i gazów obojętnych (a) 

Odcinek AB - proste mieszaniny powietrza i gazów palnych; Obszar powyżej AB - mieszaniny sztuczne 

(wzbogacone w tlen); Obszar poniżej AB- mieszaniny zawierające gaz nadmierny; Obszar O AS o - mieszaniny 

nicwybuchowe z powodu nadmiaru gazów obojętnych; Obszar ADS - mieszaniny nicwybuchowe z powodu 

nadmiaru powietrza; Obszar DOS- mieszaniny wybuchowe; Obszar SOBSg- mieszaniny niewybuchowe 
z powodu nadmiaru gazów palnych 

Fig. 8. Rulcs o f placing the gas conecntration point in relation to the cxplosibility triangle in Coward diagram 
The arrows show direetions o f changes in gas mix caused by: inflow of air (b), combustible gases (c), inert gases (a) 

Interval AB- simpic mixcs o fair and eombustib!c gascs; Arca abovc AB- artiticiał mixcs (enrichcd in oxygcn); 
Arca belo w AB - mixcs including cxccss gas; Arca OASo- mixcs non-cxplosivc duc to thc cxccss o f inert gascs; 

Area ADS- mixcs non-cxplosivc due to thc exccss ofair; Arca DOS - cxplosivc mixes; Arca SOBSg- mixcs 
non-cxplosivc duc to the cxcess o f combustible gascs 

Do godziny 500 23.09.2001 r. podano łącznie około l O 000 m3 sprężonego powietrza 
i 60 000 m3 azotu. 

Działania te tzn. podawanie azotu, sprężonego powietrza do chodnika 335 oraz wyrównanie 
potencjałów poprzez zastosowanie tamy regulacyjnej w chodniku wentylacyjno-środkowym, 
spowodowały obniżenie zawartości metanu w chodniku 335 do wartości poniżej 2% w dniu 
23.09.2001r. Zgodnie z "Projektem technicznym odzyskania otamowanego zachodniego od
cinka chodnika 335 w pokładz~ 620 KWK "WIECZOREK" przy zastosowaniu inertyzacji 
atmosfery w otamowanej przestrzeni za pomocą azotu" przystąpiono do II Etapu tj . "Przebicia 
dowierzchni 3-371 do chodnika 335 w pokładzie 620 z zastosowaniem robót strzałowych przy 
użyciu materiału wybuchowego oraz penetracji chodnika 335". Przed rozpoczęciem strzelania 
doprowadzono do wytworzenia dodatkowej poduszki azotowej w chodniku 335, poprzez in
tensywne zatłaczanie azotu (urządzenie pracowało przez 15 minut z wydajnością 1800 m3Jh i na 
ten okres czasu zostały przymknięte zaślepki na tamie wylotowej Tl-823) . W dniu 23.09.2001 r. 
o godz. 1245 wykonano strzelanie w dowierzchni 3-371 celem rozstrzelania filara węglowego 
oddzielającego dowierzchnię 3-371 od chodnika 335 przy otwartych wpustach rurowych 

416 Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

w TI-823 , uzyskując przebicie o przekroju użytecznym około 1m2. Następnie przystąpiono do 
wykonania otworu w TI-823 o wymiarach 0,5 x 0,5 m. Pomiar chromatograficzny powietrza 
wykonany w TI-823 wykazał Oz- 19,75%, COz- 0,05%, CO- 0,000%, CH4- 0,63%, 
T - 28,8°C przy ilości powietrza przepływającego chodnikiem 335 około 500 m3/min. 
W czasie wykonywania tych robót prowadzono ciągłe dozowanie azotu przez otwór OT -l, lecz 
już obniżono wydajność do około 800m3/h. Skład powietrza umożliwił wejście zastępu ratow
niczego do chodnika 335 od strony TI-823 celem penetracji i przywrócenia sprawności tech
nicznej lutniociągu zabudowanego w chodniku 335, dla przewietrzania ślepego odcinka chod
nika 335 na wschód od dow. 3-371. 

W czasie penetracji rozebrano istniejącą tamę oddzielającą zabudowaną na 264 metrze 
w rozlewisku wody. Jak na początku przypuszczano, tama ta była na tyle szczelna, że przepływ 
powietrza w tym miejscu odbywał się po obrysie chodnika, przez miejsce opadniętego węgla na 
kontakcie z konstrukcją tamy. Kolejne rozlewisko wody stwierdzono na 335 metrze, a na 
385 metrze głębokość wody osiągnęła 1,5 m. 

W tym czasie polecono zastępowi penetrującemu wycofać się do bazy łącząc lutnie tak aby 
lutniociąg był sprawny technicznie. Podawanie azotu zakończono 23.09 .2001 r. o godzinie 2050 

wtłaczając łącznie 80 275m3. Sprężonego powietrza wtłoczono około lO 000 m3. W następnej 
kolejności powiększono otwór w TI-823 do wymiarów 2 x 2 m i połączono lutniociąg z wen
tylatorem typu WLE-1003 B zabudowanym w dowierzchni wentylacyjno-środkowej. W tym 
czasie zabudowano brakujące 4 odrzwia obudowy, zabezpieczono strop i ociosy na połączeniu 
dowierzchni 3-3 71 z chodnikiem 33 5. N as tępnie uruchomiono dodatkowy wentylator typu WLE 
503 A/1 zabudowany w dowierzchni 3-371 na południe od chodnika 335, celem przewietrzenia 
wschodniego odcinka chodnika 335 na długości około 50 m od dowierzchni 3-371. Po prze
wietrzeniu chodnika 335 na wschód od dowierzchni 3 rozpoczęto III etap związany z izolacją 
pozostałego odcinka chodnika 335 na wschód od dowierzchni 3 - 371. Przystąpiono do 
wykonania 2 tam (zawarć) w chodniku 335 około 4 m na wschód od dowierzchni 3-371 
(dla wykonania izolacji 650-metrowego wschodniego odcinka chodnika 335). Prace te ukończo
no o godzinie 830 dnia 24.09.2001 r. i przystąpiono do wykonywania tamy izolacyjnej z środka 
o nazwie Mariflex. Tamę ukończono o godzinie 945 . Następnie Kierownik Akcji na Dole, 
przedstawiciel OSRG Jaworzno oraz kierownik KSRG skontrolowali prawidłowość wykonania 
tamy izolacyjnej. Akcję zakończono o godzinie 10°8. Dalsze prace związane z przywróceniem 
prawidłowej funkcji chodnika 335 prowadzone były na zasadach prac profilaktycznych. 

5. Wnioski 

l. Przez cały okres prowadzenia akcji punkt obrazujący stężenia gazów składowych miesza
niny przemieszczał się w bezpiecznej odległości od trójkąta wybuchowości (rys. 6 i 7) tj. w ob
szarach mieszanin niewybuchowych z powodu nadmiaru gazów palnych oraz w obszarach 
mieszanin niewybuchowych z powodu nadmiaru gazów obojętnych. 

2. Zaobserwowano stosunkowo szybki spadek zawartości metanu w funkcji czasu w po
czątkowym okresie azotowania. 

3. Zmniejszenia lub zatrzymanie azotowania powodowało szybki wzrost stężenia metanu. 
Zaobserwowano wzrost ilości CH4 z wartości 7% do około 11% w chodniku 335 w próbach 
pobieranych z otworu OK-l w dowierzchni 3-371 w czasie zmniejszania wydajności podawania 
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azotu z l 500m3/h do 1000 m3/h w okresie 915 do 1020 dnia 22.09.2001 r. Również w okresie 
zatrzymania azotowania w dniu 22.09.2001 r. w okresie 1340 do 1355 (wymiana uszczelki 
w rurociągu w szybie) w próbach pobieranych z otworu OK-l w dowierzchni 3-371 zaob
serwowano wzrost zawartości metanu w mieszaninie gazów. Natomiast w próbach pobieranych 
zza TI-823 nie stwierdzono wzrostu CH4 w okresie zmniejszania lub zatrzymania azotowania. 
Było to spowodowane powolnym przemieszczaniem się gazów w chodniku 335 w kierunku 
Tl-823, a tym samym brakiem natychmiastowej reakcji TI-823 na środowisko gazowe wokół 
miejsca przebicia dowierzchni 3-371 do chodnika 335. 

4. Ilość podawanego azotu do chodnika 335 była dużo większa (ok. 80 000 m3) w stosunku 
do ilości wyliczonej (ok. 43 000 m3) dla obniżenia zawartości CH4 w tym wyrobisku do 
wartości poniżej 2%. Różnica ta wynikała z braku precyzyjnego określenia dodatkowego 
dopływu metanu do zaizolowanego środowiska chodnika 335 poprzez zaburzenia geologiczne 
z sąsiednich pokładów. Obraz taki zarysował w sposób znaczący dalszy sposób prowadzenia 
prac. 

5. Urządzenie azotowe musi posiadać odpowiednią wydajność uwzględniającą istniejące 
źródła dopływu metanu. 

6. Awarie rurociągu do podawania azotu mają znaczący wpływ na wydłużanie czasu 
azotowania (a tym samym zwiększają koszty azotowania). 

7. Zastosowanie sprężonego powietrza zwiększa szybkość "przewietrzania" wyrobiska
wariant ten można jednak zastosować tylko w odpowiednim przedziale czasowym, tzn. gdy 
punkt obrazujący stężenia gazów składowych mieszaniny znajduje się w obszarze nadmiaru 
gazów obojętnych, zgodnie z diagramem COW ARDA (rys. 8). 

8. Zastosowany sposób wykonania przebicia i otwarcia wyrobiska izolowanego pozwala 
uniknąć konieczności zatrudnienia zastępów ratowniczych w atmosferze niezdatnej do od
dychania. 

Use of azote inertia as a metbane preventative tool in safe holing into 
and opening of an isolated excavation, based on the KWK Wieczorek 
case study 

Abstra et 

In the coal mining industry, use of azote has been principally limited to the fire prevention. 
This paper proposes an innovative use of azote in coal mining industry. 

The possibility o f new utilization o f azote was recognised w hen facilitating safe conditions o f 
holing from a gangway into an isolated excavation including its opening under the dangerous 
conditions ofhigh metbane levels. 

Due to the complexity of this topie and its impact on safety issues, the new method was 
developed which would allow completion ofthe above-mentioned task using azote inertia in the 
isolated excavation. 

The practical example ofthis metbod in KWK Wieczorek demonstrates that, introduction of 
azote as a means o f metbane prevention w hen completing this kin d o f work, ensures optimum 
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safety conditions. This has been proven by results obtained during the process of holing 
and opening of the isolated excavation under high metbane concentration. The simultaneous 
injection of azote into the blocked space of the excavation, and pumping out of the azote
-methane mix, produced sufficient excess o f the inert gases that were non-explosive in eontac t 
with air. Under these conditions, holing from the gangway into the isolated drive proceeded 
safely, without the danger of explosion. 

In conclusion, when safety is an issue, this new method can find a wider practical use 
particularly during holing into and operring of the isolated excavation filled with hazardous 
explosive gases. 





Krzysztof MA TU SZEWSKI 
Rudzka Spółka Wąglowa S.A., Ruda Śląska 

Uwagi do sposobu schładzania powietrza w ścianach 
w trudnych warunkach klimatycznych 

Słowa kluczowe 

Wentylacja - klimatyzacja kopalń- schładzanie powietrza 

Streszczenie 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podzicmncj 2002, s. 421-432 

Przedstawiono podstawowe czynniki kształtujące warunki klimatyczne w kopalniach. Omó
wiono klasyczne oraz z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych metody poprawy warunków 
klimatycznych w kopalniach węgla kamiennego. Przedstawiono lokalne, grupowe oraz cen
tralne sposoby poprawy warunków klimatycznych w kopalniach z wykorzystaniem urządzeń 
chłodniczych. Omówiono sposoby poprawy warunków klimatycznych w ścianach za pomocą 
agregatów lodowych, chłodnic powietrza zasilanych zimną wodą oraz nieszczelnego lutnio
ciągu dostarczającego zimne powietrze z chodnika wentylacyjnego do ściany . 

l. Wstęp 

Warunki klimatyczne w wyrobiskach górniczych zależą od następujących czynników [3]: 
- temperatury powietrza, 
- wilgotności powietrza, 
- prędkości przepływu powietrza, 
- ciśnienia atmosferycznego powietrza, 
- promieniowania cieplnego otoczenia. 
Polskie przepisy górnicze w zakresie warunków klimatycznych stanowią [9]: 
- Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekraczać 28°C przy pomiarze 

termometrem suchym, a intensywność chłodzenia nie powinna być mniejsza od 11 ka
tastopni wilgotnych. 

- Jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym w miejscu pracy jest więk
sza od 28°C, a nie przekracza 33°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza od 11 
katastopni wilgotnych, należy zastosować odpowiednie środki techniczne dla obniżenia 
temperatury powietrza lub ograniczyć czas pracy do 6 godzin - liczony łącznie ze 
zjazdem i wyjazdem- dla pracowników przebywających całą zmianę roboczą w miej
scu pracy, gdzie parametry klimatyczne są przekroczone. 
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- Jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym przekracza 33°C, można 
zatrudnić ludzi tylko w akcji ratowniczej. 

W polskich kopalniach węgla kamiennego wzrasta koncentracja produkcji w ścianach oraz 
głębokość na jakiej prowadzi się eksploatację. Przykładowo w polskich kopalniach węgla 
kamiennego liczba wyrobisk z podwyższoną temperaturą powietrza w latach 1982-1999 
wzrosła z 84 do 224 [l OJ. 

Miarą zagrożenia klimatycznego odniesioną do całej kopalni jest wartość temperatury 
pierwotnej skał na najgłębszym poziomie eksploatacyjnym. W zależności od tej temperatury 
wszystkie kopalnie PW podzielono na cztery grupy [10]: 

- kopalnie o bardzo dużym zagrożeniu klimatycznym (temperatura pierwotna skał na 
najgłębszym poziomie eksploatacyjnym jest wyższa od 40°C), 

- kopalnie o dużym zagrożeniu klimatycznym (temperatura pierwotna skał na najgłębszym 
poziomie eksploatacyjnym jest wyższa od 35°C, ale nie przekracza wartości 40°C), 

- kopalnie o małym zagrożeniu klimatycznym (temperatura pierwotna skał na najgłębszym 
poziomie eksploatacyjnym jest wyższa od 30°C, ale nie przekracza wartości 3 5° C), 

- kopalnie niezagrożone klimatycznie (temperatura pierwotna skał na najgłębszym po-
ziomie eksploatacyjnymjest niższa od 30°C). 

W niniejszym referacie omówione będą następujące zagadnienia: 
- klasyczne metody poprawy warunków klimatycznych w kopalniach, 
- metody poprawy warunków klimatycznych w polskich kopalniach węgla kamiennego 

z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych, 
- uwagi do schładzania powietrza w ścianach w trudnych warunkach klimatycznych. 

2. Klasyczne metody poprawy warunków klimatycznych w kopalniach 

Poprzez klasyczne metody poprawy warunków klimatycznych rozumie się te metody, które 
nie wymagają stosowania urządzeń chłodniczych. Metody te szeroko opisane są w literaturze 
między innymi w pracach [3, 10, 14]. Poprawę trudnych warunków klimatycznych w wyro
biskach górniczych można uzyskać poprzez: 

- ograniczenie nawilżania powietrza świeżego w szybach wdechowych i na głównych 
poziomach, 

- upraszczanie sieci wentylacyjnej i w konsekwencji kierowanie do ścian i drążonych 
wyrobisk korytarzowych większej ilości świeżego powietrza, 

- prawidłowe udostępnienie i rozcięcie złoża (wskazany szkielet kamienny, skrócenie dróg 
doprowadzania powietrza i odstawy urobku), 

- stosowanie w rejonach eksploatacyjnych, w miarę możliwości, wentylacji schodzącej 
i homotropowej, 

- wykonywanie robót przygotowawczych od strony świeżego powietrza doprowadzanego 
do wyrobisk ścianowych, 

- dobranie optymalnego systemu przewietrzania ścian (preferowane systemy "Z'' i "Y"), 
- szczelna izolacja zrobów zawałowych (ograniczenie przepływu powietrza przez zroby), 
- wypełnianie przestrzeni zrobowej ścian mieszaniną np. pyłów dymnicowych i wody, 
- lokalizowanie odstawy urobku ze ściany w zużytym prądzie powietrza, 
- unikanie szeregowego przewietrzania ścian, 
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- projektowanie niezbyt długich ścian. 
Aby poprawnie zaprojektować eksploatację z zagrożeń naturalnych uwzględnić należy, 

oprócz zagrożenia klimatycznego przede wszystkim zagrożenie tąpaniami, metanowe i poża
rowe. Należy pamiętać, że w celu zapewnienia optymalnego sposobu prowadzenia eksploatacji 
określić należy gradację występujących zagrożeń naturalnych i na jej podstawie zaprojektować 
optymalne rozwiązanie. Przy projektowaniu eksploatacji należy uwzględnić również sposób 
odprowadzenia urobku ze ścian oraz transportu materiałów i załogi . W związku z coraz więk
szymi głębokościami, na których prowadzi się roboty górnicze istotnego znaczenia nabiera 
utrzymanie wyrobisk górniczych w szczególności w sąsiedztwie robót eksploatacyjnych. 

3. Metody poprawy warunków klimatycznych w polskich kopalniach węgla kamiennego 
z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych 

W polskich kopalniach węgla kamiennego urządzenia chłodnicze rozpoczęto stosować na 
szerszą skalę od 1983 roku, kiedy to Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych w Dębicy dostarczyła 
dla KWK "Halemba" prototypowe urządzenie typu GUC-250p o mocy chłodniczej 250 KW 
i pośrednim systemie schładzania. Do końca 1993 r. polskie kopalnie węgla kamiennego 
zakupiły 56 urządzeń chłodniczych typu GUC (48 urządzeń GUC-250p, 2 urządzenia 

GUC-250b, l urządzenie GUC-740p, 2 urządzenia GUC-l OOB i 3 urządzenia GUC 3 x 250 p z) 
z czego w lipcu 1993 r. pracowały tylko 24 te urządzenia chłodnicze niemal całkowicie 
zamortyzowane [7]. W chwili obecnej jedynie nieliczne z tych urządzeń pracują w polskich 
kopalniach węgla kamiennego. 

W połowie lat 90-tych polskie kopalnie zakupiły pierwsze przewoźne urządzenia chłodnicze 
o działaniu bezpośrednim typu LKM2-290 firmy Wende-Maiter i DV-290 firmy GFW. Urzą
dzenia te, działające na bazie freonu R-22, o mocy 290 KW umożliwiają schładzanie do 
500 m3/min powietrza o około l5°C zarówno w drążonych wyrobiskach korytarzowych jak 
i dostarczających powietrze do ścian. W końcu lat 90-tych WUCH w Dębicy zaoferowała 
polskim kopalniom, podobną do w/w niemieckich urządzeń chłodziarkę GUC-330B, których 
dwie sztuki zakupiła KWK "Halemba". 

Zaletami urządzeń chłodniczych LKM-290, DV-290 i GUC-330B w stosunku do urządzenia 
GUC-250p są: 

- mobilność, 

-małe gabaryty, 
- brak potrzeby instalowania rur preizolowanych, 
- stosunkowo wysoka moc chłodnicza urządzeń, 
- mniejszy opór aerodynamiczny chłodnicy powietrza, 
- niska awaryjność, 
- zautomatyzowana kontrola parametrów pracy urządzenia. 
Zaletą urządzenia GUC-250p w stosunku do urządzeń chłodniczych LKM2-290, DV-290 

i GUC-330B jest możliwość dzielenia mocy chłodniczej dla równoczesnego schładzania po
wietrza w więcej niżjednym miejscu. 

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 [13]. 
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W kopalniach o większym zapotrzebowaniu mocy chłodniczej niezbędne staje się zasto
sowanie drugiego etapu w technice i technologii chłodniczej wyrobisk podziemnych tzw. 
klimatyzacji grupowej. Stosuje się ją w kopalniach o zapotrzebowaniu na moc chłodniczą 
wynoszącą od 2 do 6 MW, gdzie zachodzi potrzeba chłodzenia szeregu wyrobisk dopro
wadzających powietrze do przodków. Odbierane ciepło zrzucane jest do grupowych prądów 
zużytego powietrza lub do komory pomp głównego odwadniacza 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" zlo
kalizowane w takim wypadku są na powierzchni, a medium chłodnicze przesyłane jest preizo
lowanymi rurociągami do podziemia kopalni, a następnie rozprowadzane do chłodni zlo
kalizowanych w wyrobiskach kopalnianych [13]. 

Większość polskich kopalń węgla kamiennego, w których występująproblemy klimatyczne, 
znajduje się w grupie kopalń gdzie zapotrzebowanie na moc chłodniczą nie przekracza 2 MW. 
W kopalniach tych dla poprawy warunków klimatycznych wystarczą przewoźne urządzenia 
chłodnicze o działaniu bezpośrednim takie jak LKM2-290, DV -290 czy GUC-330B. 

W niektórych polskich kopalniach węgla kamiennego takich jak np. KWK "Bielszowice", 
"Halemba", "Sośnica", "Borynia" czy "Zofiówka" wydaję się, że zapotrzebowanie na moc 
chłodniczą wynosi od 2 do 6 MW. W kopalniach tych potrzebne będzie w najbliższej przyszłości 
stosowanie klimatyzacji grupowej. Przy wdrażaniu klimatyzacji grupowej wskazanym jest 
skorzystać z doświadczeń niemieckich, gdzie preferuje się wodne maszyny klimatyzacyjne 
połączone z chłodziarkami dołowymi. 

W kopalniach niemieckich stosuje się wodne maszyny klimatyzacyjne w dwóch warian
tach [7]: 

- wodne maszyny klimatyzacyjne stosowane stacjonarnie w sposób zdecentralizowany, 
- wodne maszyny klimatyzacyjne stosowane stacjonarnie w sposób scentralizowany (cen-

tralne urządzenia chłodnicze). 
Stacjonarne zdecentralizowane wodne maszyny klimatyzacyjne posiadają moc 600 k\V do 

3000 kW, a jako standardowe urządzenie stosuje się urządzenie KM 2000 z mocą chłodniczą 
powyżej 1800 kW firmy GFW. Pod koniec 1994 roku w kopalniach RAG w Niemczech 
znajdowało się w ruchu 126 wodnych maszyn klimatyzacyjnych o łącznej mocy 173 MW, z tego 
59 sztuk (46,8%) o łącznej mocy 50,5 MW (29,2%) to maszyny stacjonarne zdecentralizowane. 
Schemat pracy urządzenia KM 2000 wraz z obiegami wodnymi do chłodziarek przodkowych 
(parowników) i chłodnic wyparnych wody przedstawiony jest na rysunku l. 

Standardowe urządzenie chłodnicze KM 2000 posiada wyłącznie sprężarki śrubowe zbu
dowane z trójdzielnego żeliwnego korpusu. Dwuczęściowy parownik zbudowany jest w postaci 
płaszcza stalowego wewnątrz, którego znajduje się wiązka rurek miedzianych oraz przegrody 
służące do zmian kierunku przepływu czynnika chłodniczego. Agregaty parownicze są zabez
pieczone przed tworzeniem się rosy na powierzchni izolacji o grubości około 40 mm, wykonaną 
z materiału dopuszczonego do stosowania w górnictwie (piana poliuretanowa lub szkło Foam). 
W parowniku płynie woda zimna w ilości 110 m3/h, która ochładza się z 18,5°C do 3,0°C 
i kierowana jest izolowanymi rurociągami do chłodziarek . Ochłodzony wodą kondensator 
zbudowany jest w postaci płaszcza stalowego. W płaszczu tym znajduje się wiązka rurek 
miedzianych wzmocnionych w płytach sitowych i podtrzymywanych przegrodami, które rów-
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Rys. l . Schemat pracy urządzenia KM 2000 firmy GFW wraz z obiegami wodnymi do chłodziarek przodkowych 

(parowników) i chłodnic wyparnych wody 
l -standardowe urządzenie chłodnicze KM 2000 firmy GFW, 2- silnik, 3 - sprężarka śrubowa, 4- parownik, 

5- kondensator - skraplacz, 6- urządzenie do schładzania nagrzanej wody (chłodnica wyparna wody), 

7- wentylator, 8 - lutniociąg odprowadzający powietrze z chłodnicy wyparnej wody, 9- rurociąg wody 

chłodzącej, lO- izolowany rurociąg wodny doprowadzający zimną wodę do chłodziarek, II- chłodziarka 

o mocy chłodniczej 200 kW, 12- chłodziarka o mocy chłodniczej 350 kW, 13 - nicizolowany rurociąg wodny 

odprowadzający wodę z chłodziarek do urządzenia chłodniczego KM 2000 

Fig. l . Schemc o f wark KM 2000 dcvicc by GFW firm with water circulations to air coolers and wat er eraporatcd 

coolers 
l - standard cooling devicc KM 2000 by GFW firm, 2 - enginc, 3 - screw compressor, 4 - evaporator, 

5 - eondenser- liqucfier, 6 - water cvaporatcd coolcr, 7 - fan, 8 - lute, lead off air from water cvaporatcd 
coolcr, 9 - pipelinc of eonlin g watcr, l O- isolated water pipclinc bringing cold watcr do cooling dcviccs, 

II - cooling deviccs o f cooling powcr 200 KW, 12- cooling deviccs o f cooling powcr 350 KW, 

13 - noisolated w a ter pipclinc l e ad off w a ter from cooling dcviccs to KM 2000 cooling dcvicc 

nocześnie zmieniają kierunek przepływającego czynnika chłodzącego, celem intensywniejszej 
wymiany ciepła . Kondensator połączony z 3 chłodnicami wyparnymi wody zasilany jest wodą 
chłodzącą w ilości 200 m3 /h przy różnicy temperatury 11 °C. 

Również urządzenia do schładzania nagrzanej wody (chłodnice wyparne wody) są w RAG 
standardowe. Stacja schładzania nagrzanej wody dla urządzenia chłodniczego mocy 2 MW 
składa się z trzech pojedynczych agregatów. Moc pojedynczego agregatu wynosi 850kW. 
Przepuszczana ilość wody chodzącej wynosi około 67m3/h, a potrzebne do pobierania ciepła 
zużyte powietrze przepływa w ilości 13,3 m3/s przez każdy agregat. Ciepło w chłodnicy 
wyparnej wody przenoszone jest z wykorzystaniem parowania. Do tego celu potrzebny jest 
obieg rozpylanej wody do nawilżania powierzchni wymienników ciepła od 30 do 35m3/min. 

Sieć rurociągów wody zimnej posiada średnice 150 lub l 00 mm, a dopuszczalne ciśnienie 
robocze wynosi 40 barów. Rurociągi doprowadzające wodę zimną do chłodziarek przodkowych 
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są izolowane (grubość izolacji 30 mm). Urządzenia chłodzące powietrze kopalniane podlegają 
normom typizacyjnym. Kopalnie mogą wybrać 8 różnych typów chłodziarek, z czego stan
dardowo stosuje się następujące chłodziarki firmy GFW: 

- GK-250 o mocy chłodzenia około 250 kW, przepustowości powietrza w ilości 

400m3/min i wymiarach 3100 x 960 x 920 mm, 
- GK-350 o mocy chłodzenia około 350 kW, przepustowości powietrza w ilości 

800m3/min i wymiarach 3800 x 1200 x 1200 mm. 
Stacjonarne zdecentralizowane urządzenia chłodnicze z obiegiem wodnym KM 2000 sh1żą 

przeważnie do klimatyzacji 1-2 rejonów wentylacyjnych. Woda chłodząca w ilości 110m3/h 
dzieli się, w zależności od wielkości chłodziarek, na 6-8 chłodziarek dołowych powietrza 
kopalnianego (rys. 1). 

K~szt zakupu takiego stacjonamego zdecentralizowanego urządzenia chłodzącego z chłod
nicami wyparnymi wody, chłodziarkami dołowymi powietrza, sprzętem elektrycznym i ruro
ciągami izolowanymi wynosi 3, l miliona DM. Koszty ruchowe jednostki chłodniczej wynoszą 
około 1,7 miliona DM/rok. 

Pod pojęciem centralnego urządzenia klimatyzacyjnego rozumie się w niemieckich kopal
niach połączenia dwóch lub kilku urządzeń chłodniczych z obiegiem wodnym w stacjonarnych 
punktach na powierzchni lub na dole, w celu zapewnienia klimatyzacji całych pól kopalnianych 
lub dużych ich powierzchni przy pomocy centralnej sieci wody chłodzącej. 

Zasadniczo centralne urządzenia klimatyzacyjne dzielą się na cztery grupy [7]: 
- centralne urządzenia chłodnicze pod ziemią ze schładzaniem wody chłodzącej pod 

ziemią, 

- centralne urządzenia chłodnicze pod ziemią ze schładzaniem wody chłodzącej na po
wierzchni, 

- centralne urządzenia chłodnicze na powierzchni, 
- kombinowane urządzenia chłodnicze z urządzeniami chłodniczymi na dole i na po-

wierzchni. 
\V KWK "Pniówek" w 2000 L uruchomiono picr.vszą w Polsce klimatyzację centralną. Jest 

to unikalne rozwiązanie w skali światowej bazujące na skojarzeniu układu energetyczno
-ciepłowniczego z układem chłodniczym [13]. 

4. Uwagi do sposobu schładzania powietrza w ,ścianach w trudnych warunkach 
klimatycznych 

Czynne ściany, oprócz drążonych wyrobisk korytarzowych, są wyrobiskami, w których 
występują najtrudniejsze warunki klimatyczne. W celu poprawy warunków klimatycznych 
w ścianach stosuje się przewoźne urządzenia chłodnicze najczęściej w wyrobiskach dopro
wadzających do nich świeże powietrze [8]. Lokalizacja chłodziarek dołowych przy różnych 
sposobach prowadzenia i przewietrzania ścian przedstawiona jest na rysunku 2. Niestety, taka 
lokalizacja urządzeń chłodniczych często nie jest wystarczająca, gdyż w trudnych warunkach 
klimatycznych (duża głębokość prowadzenia eksploatacji, wysoka koncentracja produkcji), 
w szczególności w długich ścianach, następuje gwałtowny przyrost temperatury powietrza. 
W pracy [12] zwrócono uwagę na wpływ stosowanego systemu przewietrzenia na rozkład 
temperatury w ścianach oraz na wpływ ucieczek powietrza na rozkład temperatury. Według 
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LEGENDA: 

[===::J - urządzenie chłodnicze 

Rys. 2. Lokalizacja chłodziarek dołowych przy różnych sposobach prowadzenia i przewietrzania ścian 
a- ściana prowadzona od pola, przewietrzanic typu "U", b- ściana prowadzona od pola, przewietrzanic typu 

"U", c- ściana prowadzona od pola, przewietrzanic typu "U'', d- ściana prowadzona od pola, przewietrzanic 

typu ,.T", c- ściana prowadzona z dołu do góry, przewietrzanic typu "Y", f - ściana prowadzona z dołu do góry, 
przewietrzanic typu "U", g- ściana prowadzona z góry na dół, przewietrzanic typu "T", h- ściana prowadzona 

z góry na dół, przewietrzanic typu "C" 

Fig. 2. Location o f cooling dcviccs by diffcrent mcthods o f cxploatating and vcntilating longwalls 
a -longwall cxploatating from field, vcntilating type "U", b- longwall cxploatating from field, vcntilating typc 

"U", c -- long-wali cxploatating frmn field, vcntilating typc "U~', d -longwall cxpioatating from field,. vcntilating 

typc "T", c -longwall exploatating from down to up, ventilating typc "Y", f -longwall cxploatating from down 
to up, vcntilating typc "U", g - longwall exploatating from up to down, vcntilating type "T", h- longwall 

exploatating from up to down, vcntilating typc "C" 

badań rozkładu temperatury powietrza w chodnikach przyścianowych i ścianach prowa
dzonych w kopalniach "Morcinek"i "Pniówek" można stwierdzić, iż w przypadku prze
wietrzenia systemem na "U" przyrost ciepła następuje w odległości 1/3 do 2/3 długości 

ściany oraz znacznie na wylocie ze ściany. W przypadku systemu przewietrzania na "Y" 
największy przyrost temperatury zauważalny jest do 2/3 długości wyrobiska. Na wylocie 
z wyrobiska temperatura spada co związane jest z parametrami i ilością powietrza do
świeżającego [12]. 

Według wielu prac [1, 4, 5, 11, 12] schładzanie powietrza w ścianie jest bardziej korzystne 
niż w wyrobisku doprowadzającym powietrze do ściany . Chłodzenie powietrza w ścianach 
można uzyskać poprzez: 

- agregaty lodowe (oferta firmy GFW), 
- chłodnice powietrza zasilane zimną wodą (oferta firmy GFW), 
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- nieszczelny lutniociąg dostarczający schładzane powietrze z chodnika wentylacyjnego 
(rozwiązanie zastosowane w KWK "Borynia"). 

W górnictwie niemieckim dla obniżenia temperatury powietrza w górnym odcinku ściany 
stosuje się agregaty lodowe umieszczone w chodniku nadścianowym połączone z wodnąmaszyną 
klimatyzacyjną KM 2000 oraz ścianowymi chłodnicami lodowymi. Zasadę działania chłodzenia 
powietrza w ścianie z wykorzystaniem agregatu lodowego można znaleźć w pracy [7]. 

Chłodzenie powietrza w ścianie chłodnicami powietrza zasilanymi zimną wodą polega na 
rozłożeniu w niej niezbędnej mocy chłodniczej (chłodnic powietrza podwieszonych na sekcjach 
obudowy zmechanizowanej). Urządzenie oferowane przez firmę GFW składa się z agregatu 
maszynowego i parownika najczęściej podwieszonego na kolejce szynowej, przemieszcza
jącego się wraz z postępem ściany w chodniku wentylacyjnym. Agregat maszynowy gabarytami 
oraz w dużej części wyposażeniem odpowiada agregatowi maszynowemu chłodziarki powietrza 
DV-290 firmy GFW. Natomiast zastosowany parownik (pośredniego działania) wykonany jest 
w postaci dwóch płaszczy wewnątrz których w środowisku wodnym znajdują się rurki z miedzi. 
Odparowujący w rurkach freon odbiera ciepło wodzie chłodząc ją w ten sposób do temperatury 
3-5°C. Oziębiona woda, za pośrednictwem przewodów wężowych, dostarczana jest do zabu
dowanych w wyrobisku ścianowym chłodnic powietrza SPK. Liczba chłodnic oraz ich roz
mieszczenie zależą od zapotrzebowania mocy chłodniczej w wyrobisku ścianowym oraz wydaj
ności chłodniczej odpowiednio dobranego urządzenia KM wytwarzającego wodę zimną. Z tego 
urządzenia woda może być przesyłana również do wolnostojących cylindrycznych chłodnic 
SPK 22, SPK 50 lub SPK 80, które chłodzą powietrze w ścianie [6]. Przykład usytuowania 
urządzeń chłodniczych i kształtowania się temperatur powietrza w ścianie bez chłodzenia 
i z chłodzeniem z zastosowaniem agregatu KM 250 o mocy chłodniczej 390 KW usytuowanego 
w chodniku wentylacyjnym i ścianowych chłodnic powietrza przedstawiono na rysunku 3. 

Według doświadczeń niemieckich chłodzenie lodowe stosowane jest przy miąższości po
kładów poniżej l ,2m i jest najdroższym rozwiązaniem. Nadmienić należy, że chłodnice lodowe 
są znacznie mniejsze od chłodnic powietrza typu SPK stosowanych przy chłodzeniu zimną 
wodą. Chłodzenie zimną wodą preferowane jest w ścianach o wysokości powyżej l ,2 m i jest 
ono około dwukrotnie tańsze niż w przypadku chłodzenia lodowego [11]. 

Wydaje się, że w polskich kopalniach węgla kamiennego agregaty lodowe nie będą miały 
zastosowania ze względu na odchodzenie od wybierania cienkich pokładów, wysokie koszty 
oraz skomplikowany układ chłodniczy. Spodziewać należy się natomiast chłodzenia powietrza 
w ścianach za pomocą chłodnic powietrza zasilanych zimną wodą w sposób proponowany przez 
firmę GFW. Wadą tej metody chłodzenia powietrza w ścianie są dość duże gabaryty chłodnic 
powietrza, w stosunku do chłodnic lodowych, utrudniające pracę urządzeń zainstalowanych 
w ścianie. Alternatywnie w takiej sytuacji powinno się stosować rozwiązanie znane z KWK 
"Borynia" polegające na zabudowaniu przewoźnego urządzenia chłodniczego np. DV-290 
w chodniku wentylacyjnym i tłoczeniu chłodnego powietrza nieszczelnym lutniociągiem na 
odcinku kilku bądź kilkunastu sekcji obudowy zmechanizowanej ściany. Dodatkową zaletą 
rozwiązania znanego z KWK "Borynia" jest możliwość zwalczania zagrożenia metanowego na 
skrzyżowaniu ściany z chodnikiem wentylacyjnym przy przewietrzeniu ściany na "U". 

Nadmienić należy, że ciekawą koncepcją wykorzystywania instalacji hydraulicznej ściano
wej obudowy zmechanizowanej do regulacji warunków klimatycznych w ścianie przedstawił 
R. Frączek w pracy [2]. 
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Należy mieć na uwadze, że w związku ze wzrostem koncentracji produkcji projektuje się 
coraz dłuższe ściany. W trudnych warunkach klimatycznych w zbyt dh1gich ścianach występują 
znacznie gorsze warunki klimatyczne niż w ścianach krótkich. 

5. Podsumowanie i wnioski końcowe 

W niniejszym referacie przedstawiono podstawowe czynniki kształtujące warunki klima
tyczne w kopalniach. Omówiono klasyczne metody poprawy warunków klimatycznych w ko
palniach oraz metody ich poprawy z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych. Przy omawianiu 
schładzania powietrza w ścianach zwrócono uwagę na chłodzenie lodowe, zimną wodą oraz 
nieszczelnym lutniociągiem dostarczającym schłodzone powietrze z chodnika wentylacyjnego. 
Na podstawie przeprowadzonych rozważań, literatury oraz doświadczeń praktycznych można 
wyciągnąć następujące wnioski: 

l. W trudnych warunkach klimatycznych w ścianach należy przed zastosowaniem urządzeń 
chłodniczych wykorzystać wszystkie klasyczne metody poprawy warunków klimatycznych 
przede wszystkim poprzez zwiększenie ilości powietrza. 

2. Stosowane w polskich kopalniach węgla kamiennego przewoźne urządzenia chłodni
cze o działaniu bezpośrednim typu LKM2-290 firmy Wende-Malter, DV-290 firmy GFW 
i GUC-330B firmy WUCH "Dębica" pozwoliły poprawić warunki klimatyczne w ścianach jak 
i w drążonych wyrobiskach korytarzowych. 

3. W najbardziej zagrożonych klimatycznie polskich kopalniach węgla kamiennego o za
potrzebowaniu na moc chłodniczą od 2 do 6 MW wskazanym będzie stosować wodne maszyny 
klimatyzacyjne o działaniu pośrednim o mocy około 2 MW. 

4. Dla poprawy warunków klimatycznych w ścianach można zastosować wielostopniowe 
schładzanie za pomocą agregatów lodowych bądź chłodnic powietrza zasilanych zimną wodą 
według oferty firmy GFW. 

5. W polskich kopalniach węgla kamiennego w trudnych warunkach klimatycznych nie 
należy się spodziewać chłodzenia powietrza w ścianach za pomocą agregatów lodowych ze 
względu na odchodzenie od eksploatacji pokładów cienkich (poniżej 1,2 m) oraz skompli
kowany układ chłodniczy instalacji lodowej. 

6. W polskich kopalniach węgla kamiennego w trudnych warunkach klimatycznych w ścia
nach preferować należy wielostopniowe schładzanie za pomocą zimnej wody oferowane przez 
firmę GFW bądź rozwiązanie znane z KWK "Borynia" polegające na tłoczeniu z1mnego 
powietrza nieszczelnym lutniociągiem z chodnika wentylacyjnego do ściany. 
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Comments to metbod of cooling air in lonwalls in difficult climate 
conditions 

Abstract 

Basic elements forming climate conditions were presented. Ciassie and with using cooling 
devices method o f improvement climate conditions in co al mines was talked over. Lo cal, gro up 
and central method o f improvement climate conditions in min es with using cooling devices were 
presented. Methods o f improvement climate conditions in longwalls with using ice aggregates, 
air coolers bringing cold water and nonhermetic lute providing cool air from ventilating gallery 
to longwa!L 
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Możliwości ograniczenia zagrożenia pyłowego w procesie drążenia 
wyrobisk korytarzowych 

Słowa kluczowe 

Drążenie wyrobisk korytarzowych - techniczne środki zwalczania zapylenia - zraszanie -
odpylanie 

Streszczenie 

W polskim górnictwie węgla kamiennego dominującą metodą drążenia chodników jest 
metoda selektywnego urabiania mechanicznego z zastosowaniem wysięgnikowych kombajnów 
chodnikowych. Powstający podczas skrawania skał pył węglowy stanowi zagrożenie dla pracu
jących załóg górniczych. Prowadzone, w CMG KOMAG przy współpracy z Politechniką 
Śląską, AGH oraz ZNPW REMAGi PW WIROMAG S.A., prace badawcze i konstrukcyjne 
umożliwiły opracowanie, przedstawionych w artykule, rozwiązań technicznych umożliwia
jących ograniczenie zagrożenia pyłowego w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych. 

l. Wstęp 

Koncentracja wydobycia w wyrobiskach ścianowych kopalń węgla kamiennego wymaga 
szybkiego przygotowania przodków do eksploatacji, stąd drążenie wyrobisk przygotowaw
czych, a zwłaszcza koncentracja tych prac nabiera szczególnego znaczenia. W polskim gór
nictwie węgla kamiennego dominującą metodą drążenia chodników jest metoda selektywnego 
urabiania mechanicznego z zastosowaniem wysięgnikowych kombajnów chodnikowych (ok. 
80%). Z procesem mechanicznego urabiania (skrawania) nierozerwalnie związane jest powsta
wanie lotnego pyłu, na działanie którego narażone są pracujące w przodkach chodnikowych 
załogi górnicze. Jak wynika z przeprowadzonych pomiarów [lO] na wielu stanowiskach pracy 
w przodkach chodnikowych przekroczone są wartości NDS. Konieczne jest podejmowanie 

działań zmierzających do ograniczenia zapylenia w drążonych przodkach chodnikowych. 
Na ograniczenie zapylenia w drążonych przodkach mają wpływ czynniki organizacyjne 

i techniczne. Do najistotniejszych czynników ograniczających narażanie górników na zapylenie 
należą: 
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- minimalizacja ilości frakcji respirabilnej pyłu, uwalnianej do powietrza podczas procesu 
urabiania (skrawania skał), 

- zastosowanie metod ograniczających lub skierowujących chmurę pyłu poza strefę pracy 
górników (wytrącanie pyłu z powietrza), 

- wprowadzenie metod ograniczających zapylenie przez odpylanie. 
Prowadzone w CMG KOMAG przy współpracy z Folitechniką Śląską i AGH oraz produ

centami: ZNPW REMAG i PW WIROMAG S.A. prace badawcze i konstrukcyjne umożli
wiły opracowanie technicznych rozwiązań umożliwiających ograniczenie zagrożenia pyłowego 
w procesie drążenia wyrobisk korytarzowych. 

2. Minimalizacja ilości frakcji respirabilnej pyłu podczas skrawania skal 

Zredukowanie ilości generowanego pyłu w procesie mechanicznego urabiania skał jest 
podstawowym czynnikiem ograniczenia zapylenia. Prace w tym zakresie prowadzone są przez 
liczne ośrodki naukowe na całym świecie (także i w Polsce). Największe znaczenie ma właściwy 
dobór konstrukcji organu urabiającego oraz parametrów urabiania. Prace badawcze wykazały, 
że wpływ na poziom zapylenia mają także: 

rozwiązania konstrukcyjne ostrzy noży skrawających, 
rodzaje ostrzy, 
głębokość ostrza, 
stopień zużycia noża (ostrza). 

Przykładowo na rysunku l przedstawiono wpływ zużycia noży na stężenie frakcji res
pirabilnej pyłu. 

Ograniczenie ilości pyłu wytwarzanego w procesie urabiania można uzyskać także przygo
towując caliznę do urabiania przez zastosowanie: 
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wtłaczania wody w caliznę, 
strzelań wstrząsowych. 
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Rys. l Stc;żenic frakcji respirabilncj pyłu wytwarzanego podczas stosowania noży o różnym stopniu zużycia 

(Khair 1996) 

Fig. l Conccntration o f thc dust respirablc fraction gcncrated when using the b i ts o f differcnt wcar degrec 

(Khair 1996) 
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Podstawowym skutkiem powyższych zabiegów jest obniżenie zwięzłości urabianej skały, 
co prowadzi do skrócenia czasu "kontaktu" noży z calizną a w efekcie do zmniejszenia ilości 
pyłu wytwarzanego w trakcie urabiania. 

Dodatkowo należy mieć na uwadze wpływ podwyższonych czynników na energochłonność 
urabiania. 

3. Wytrącanie pyłu z powietrza 

Powszechnie stosowanym środkiem technicznym ograniczającym lub skierowującym pył 
poza strefę pracy górnika jest zraszanie wodą. Zwalczanie zapylenia za pomocą zraszania 
polega na koagulacji cząstek pyłu i kropelek wody. Efektywność procesu koagulacji cząstek 
pyłu z kropelkami wody jest określana jako łączny efekt inercyjnego zderzenia, przechwy
tywania i mechanizmów dyspersji Browna. Skuteczność wychwytywania pyłu określa się 
następująco [1]: 

'llns = l -(l -'llis) · (l -'ll rs) · (l -'llds) 

gdzie: 
'llns- skuteczność wychwytywania pyłu przez kropelkę wody, 
'llis - skuteczność wychwytywania pyłu wskutek inercyjnego zderzenia kropelki wody, 
'llrs - skuteczność wychwytywania pyłu wskutek przechwytywania kropelki wody, 
'llds- skuteczność wychwytywania pyłu wskutek dyspersji kropelki wody. 

Skuteczności wychwytywania pyłu wskutek inercyjnego zderzenia kropelki wody 'llis oraz 
przechwytywania kropelki wody 'llrs wzrastają, gdy zwiększa się średnica cząstek pyłu, 'llrs 

Rys. 2 Efektywność wychwytywania pyłu przez kropelkę wody (Changchi i in. I 996) 

Średnica kropelek wody przedstawiona przez poszczególne krzywe wynosi: A= 84 Jlffi , B= 144 Jlm, C= I 12 Jlffi, 

D = 346 Jlm, E = 620 Jlm 

Fig. 2 Efficicncy o f capturing the dust by watcr drapiet (Changchi et. al. l 996) 

The drapiet diameters rcprcscnted by each curvc are as follows:A = 84 Jlm, B= 144 Jlffi , C= l 12 Jlffi, D= 346 Jlffi , 

E= 620 11m 
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wzrasta również ze wzrostem względnej prędkości cząstek pyłu w stosunku do kropelek wody. 
Mechanizm wychwytywania w przypadku inercyjnego zderzenia i przechwytywania może mieć 
duży wpływ na większe cząstki pyłu o średnicy przekraczającej 2 flm. Efektywność wychwy
tywania pyłu wskutek dyspersji rośnie, gdy zmienia się wielkość cząstek pyłu. Wychwytywanie 
to jest bardziej skuteczne dla cząstek pyłu o średnicy poniżej O, l flm. 

Wszystkie trzy mechanizmy wychwytywania cząstek pyłu działają mniej skutecznie w przy
padku cząstek o średnicy 0,1-2 flm. 

Wyniki teoretycznych obliczeń skuteczności wychwytywania pyłu przez kropelkę wody 
pokazano na rysunku 2. 

Z rysunku 2 wynika, że skuteczność wychwytywania przez kropelki wody cząstek pyłu 
o średnicy mniejszej niż 10 flm jest dość niska (szczególnie niska jest skuteczność wychwy
tywania cząstek o średnicy 0,1-2 flm), podczas gdy dla cząstek pyłu o średnicy większej niż 
l O flm skuteczność wychwytywania jest dość wysoka. 

Zraszanie wodą jest realizowane przez zewnętrzne i wewnętrzne systemy zraszania insta
lowane w kombajnie. 

3.1. Zraszanie zewnętrzne 

W większości kombajnów chodnikowych stosowanych w polskich kopalniach węgla ka
miennego zabudowane są jedynie instalacje zraszania zewnętrznego. Przykładowy schemat 
takiej instalacji przedstawiono na rysunku 3. W kombajnie AM-50 ciśnienie zraszania wynosi 
2,2 MPa, a wydajność 30 l/min. Doświadczenia ruchowe wskazują na brak optymalnej efektyw
ności tego typu zraszania w zwalczaniu zapylenia. 

Rys. 3. Schemat zraszania zewnętrznego w kombajnie AM-50 

Fig. 3. Diagram ofintcmal sprayingsystem in the AM-50 roadheader 

3.2. Zraszanie wewnętrzne 

Głównymi zaletami stosowania zraszania wewnętrznego są: 
- optymalna redukcja najdrobniejszego pyłu w miejscu jego powstania, 
- zmniejszenie zużycia wody, a tym samym zmniejszenie zawartości wody w urobku, 

dzięki efektywniejszemujej wykorzystaniu przez wysokociśnieniowy system zraszania, 
- mniejsze zużycie noży dzięki bezpośredniemu ich chłodzeniu, 
- zwalczanie zagrożenia powstania pożaru (i wybuchu metanu) dzięki chłodzeniu bruzdy 

skrawu, 
- zwiększenie efektywności urabiania. 
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Zraszanie wewnętrzne polega na skierowaniu strumienia wody w bezpośredni obszar skrawu 
przez dysze umieszczone z reguły w uchwycie nożowym. Dysze te mogą być umieszczone przed 
nożem lub opcjonalnie za nożem (zraszanie zanożowe)- rysunek 4. 

Rys. 4. Usytuowanie dysz zraszających w stosunku do noża (Kalukiewicz i in. 1999) 

Fig. 4. Location of spray nozzles in relation to the bit (Kalukiewicz et. al. 1999). 

Woda, pod wysokim ciśnieniem doprowadzona jest poprzez specjalne przewody lub kanały 
wewnątrz organu urabiającego. W celu przygotowania wody, pobieranej z kopalnianych ruro
ciągów ppoż. na kombajnach montowane są agregaty, których zadaniemjest oczyszczanie wody 
(filtracja) oraz podniesienie ciśnienia wody do odpowiedniej wartości. 

Przepisy górnicze niektórych państw (np. w Niemczech) nakazują obligatoryjne stosowanie 
zraszania wewnętrznego w kombajnach chodnikowych. 
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Rys. 5. Wpływ ciśnienia zasilania na wielkość zapylenia (Klich i in. 1996) 

Fig. 5. Influence ofthe spraying water pressure on the dust leve[ (Klich et. al. 1996) 
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Jednym z ważniejszych problemów zastosowania wysokociśnieniowego zraszania wew
nętrznego jest optymalny dobór hydraulicznych parametrów zasilania (wydajność, ciśnienie) 
dla uzyskania efektywnego zwalczania zapylenia. Szczególnie ważnym zagadnieniem jest 
zminimalizowanie całkowitej ilości wody zraszającej. 

Na rysunku 5 przedstawiono wpływ ciśnienia zasilania na wielkość zapylenia. Pomiarów 
dokonano w warunkach laboratoryjnych na stanowisku AGH przy zastosowaniu zraszania 
wewnętrznego w doświadczalnym wzdłużnym organie urabiającym kombajnu AM-50 dla 
głębokości skrawu g= 30 mm i g= 50 mm. 

Jak widać z rysunku 5 radykalny wzrost ciśnienia wody nie powodował radykalnego 
zmniejszenia zapylenia. Aktualnie w CMG KOMAG prowadzone są prace badawcze (w wa
runkach "in situ"), których celem jest określenie wpływu hydraulicznych parametrów zasilania 
wewnętrznego zraszania sektorowego w kombajnie chodnikowym (organ poprzeczny) na efek
tywność zwalczania zapylenia. 

3.2.1. Zraszanie wewnętrzne przy wzdłużnych organach urabiających 

W przypadku zastosowania wzdh1żnych organów urabiających, woda do dysz zraszających 
doprowad:wna jest przez wewnętrzne komory znajdujące się w organie urabiającym . Dysze 
zraszające z reguły umieszczone są w uchwytach nożowych . Chociaż przy drążeniu chodników 
całkowita ilość wody powinna być utrzymana na możliwie najniższym poziomie, stosowane jest 
zraszanie "dookoła" , tzn. każdy uchwyt nożowy wyposażony jest w dyszę zraszającą, która 
w sposób ciągły rozpyla wodę (rys. 6). 

Rys. 6. Zraszanic wewn((trznc przy zastosowaniu wzdłużnego organu urabiającego (Klich i in. 1996) 

Fig. 6. Interna! spraying whcn using thc lcngthwisc cutting drums (Ki ich et. al. 1996) 
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Możliwość wyposażenia wzdłużnych organów urabiających w dysze zraszające w sposób 
ciągły wynika z mniejszej liczby uchwytów nożowych niż w przypadku organów urabiających 
poprzecznych. Ponadto nie ma niebezpieczeństwa, że woda zostanie rozpylona do przestrzeni 
roboczej znajdującej się za organem urabiającym . 

Dla przypadków wymagających ograniczenia ilości wody zraszającej możliwe jest stoso
wanie uchwytów nożowych ze sterowanym dopływem wody do pojedynczych noży. Uchwyty 
takie nie są jednak oferowane przez krajowych producentów. 

3.2.2. Zraszanie wewnętrzne przy poprzecznych organach urabiających 

W przypadku stosowania w kombajnach chodnikowych poprzecznych organów urabia
jących szczególnie ważnym zagadnieniemjest zmniejszenie całkowitej ilości wody zraszającej. 
Po pierwsze, organy urabiające wyposażone są w znacznie większą liczbę uchwytów nożowych 
niż organy wzdłużne, a po drugie, do przestrzeni roboczej za organem urabiającym nie może być 
rozpylana woda. W tym celu w organach poprzecznych stosuje się zraszanie sektorowe. Ten 
system zraszania wymaga zabudowania wewnątrz organów urabiających specjalnych obro
towych rozdzielaczy sektorowych. Na rysunku 7 przedstawiono opracowany w CMG KOMA G 
kombajn chodnikowy KR-150 ze zraszaniem sektorowym, zaś na rysunku 8 rozdzielacz sekto
rowy tego kombajnu opracowany przy współpracy AGH i ZNPW REMAG. 

Inną możliwością spełnienia wymagań zraszania w organach poprzecznych jest zasto
sowanie uchwytów nożowych ze sterowanym dopływem wody do pojedynczych noży przed
stawionych w p. 3 .2.1. 
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Rys. 7. Sektorowe zraszanie wewnętrzne w kombajnic KR- 150z (foto CMG KOMAG) 

Fig. 7. Interna! sector spraying in thc KR-150z roadhcader (photo CMG KOMAG) 
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1 2 3 4 

Rys. 8. Rozdzielacz sektorowy w kombajnie KR-150z (Kalukiewicz 1998) 

I -jarzma przekładni planetamej (część nieobrotowa), 2- łącznik, 3- sprzęgło , 4- płytka obrotowa, 

5- płytka sektorowa (nieobrotowa) 6- układ docisku (różnicowy), 7- rurki wodne, 8- tuleja doprowadzająca 

wodę do uchwytu nożowego 

Fig. 8. Sector distributor in the KR-150z roadheader (Kalukiewicz 1998) 

I - cagc of planetary gear (non-rotating section), 2- joint, 3 - clutch, 4- rotating p la te, 5 - sector plate 
(non-rotating), 6 - pressure system ( differential), 7 - water pipes, 8 - sleevc supplying water to the bit handle 

3.2.3. Kierunki rozwojowe w zakresie zraszania wewnętrznego 

Wyznacznikiem kierunków rozwojowych w zakresie zraszania wewnętrznego jest zmniej
szenie ilości stosowanej wody przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności zraszania. Badania 
przeprowadzone w Centrum Badawczym w Pittsburghu (USA) wskazały na możliwość za
stosowania piany, która rozprowadza daną ilość wody w sposób bardziej równomierny, na 
znacznie większej powierzchni [6]. Najbardziej odpowiednim miejscem stosowania piany jest 
punkt tworzenia się pyłu, celem związania go zanim przedostanie się do powietrza. Piana może 
być wytwarzana za pomocą sprężonego powietrza, przy czym zalecane jest dodanie do wody 
środków pianotwórczych. Przeprowadzone badania przez Centrum Badawcze w Pittsburghu 
wykazały, że zastosowanie ww. sposobu pozwoliło na zmniejszenie ilości wody o 30-50% 
przy zachowaniu efektywności zraszania. 

Innym sposobem wzrostu efektywności zraszania może być dodanie środków powierzchnio
wo czynnych do wody zraszającej . Przeprowadzone badania [II] z zastosowaniem środka 
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CaBO wykazały na trzykrotne ob!liżenie zawartości pyłu w miejscu urabiania. Na czterdziestym 
metrze od czoła przodku ilość pyłu zmniejszyła się około póhorakrotnie. 

W zakresie zraszania sektorowego prace badawczo-rozwojowe zmierzają do zwiększenia 
niezawodności i trwałości stosowanych układów, zwłaszcza rozdzielaczy sektorowych. 

4. Zwalczanie zapylenia za pomocą urządzeń odpylających typu UO zastosowanych 
w systemach przewietrzania drążonych wyrobisk 

W CMG KOMAG w Gliwicach przeprowadzono szereg prac badawczych, związanych ze 
zwiększeniem skuteczności odpylania w urządzeniach odpylających typu mokrego, w wyniku 
których opracowano konstrukcję urządzeń odpylających typowego UO, znajdujących obecnie 
szerokie zastosowanie w systemach przewietrzania i odpylania ślepych wyrobisk korytarzo
wych drążonych kombajnami chodnikowymi. 

Systemy przewietrzania i odpylania drążonych wyrobisk korytarzowych stanowią kon
figuracje urządzeń odpylających typu UO z urządzeniami do przewietrzania tych wyrobisk. Do 
systemów przynależy też odpowiednie wyposażenie elektryczne niezbędne do zasilania i ste
rowania urządzeniami wchodzącymi w skład danego systemu, oraz wyposażenie metano
metryczne. Systemy zapewniają bezpieczne i skuteczne odpylanie i przewietrzanie drążonych 
wyrobisk korytarzowych oraz określają prawidłową współpracę urządzeń wchodzących w ich 
skład w powiązaniu z kombajnem chodnikowym. 

Zasadniczo stosuje się dwa podstawowe systemy: 
- system przewietrzania i odpylania za pomocą wentylacji ssącej i urządzenia odpyla

jącego montowanego za lub przed wentylatorem ssącym, 
- system przewietrzania i odpylania za pomocą wentylacji kombinowanej, składającej się 

z wentylacji tłoczącej doprowadzającej powietrze do czoła wyrobiska oraz wentylacji 
ssącej realizowanej w czole wyrobiska za pomocą krótkiego lutniociągu pomocniczego, 
zawierającego urządzenie odpylające współpracujące z wentylatorem ssącym. Wenty
lacja kombinowana wymaga stosowania specjalnych lutni wirowych na wylocie z lut
niociągu tłoczącego, w warunkach wystąpienia zagrożenia metanowego. Działanie lutni 
wirowych typu WIR obniża l O-krotnie przystropowe stężenia metanu. W polach nie
metanowych oraz pierwszej kategorii zagrożenia metanowego mogą być stosowane 
lutnie perforowane na wylocie z lutniociągu tłoczącego powietrze do wyrobiska. 

Realizacja rozwiązań systemowych była możliwa dzięki opracowaniu typoszeregu sku
tecznych urządzeń odpylających UO typu mokrego bezpiecznych w warunkach dużego za
grożenia wybuchem pyłu i metanu oraz lutni wirowych typu WIR usuwających przystropowe 
nagromadzenie metanu. Skuteczność odpylania urządzeń odpylających typu UO, która wynosi 
99-99,5 %, zmierzono na stanowisku pomiarowym zbudowanym zgodnie z polskimi normami, 
używając do pomiarów pył wzorcowy o ustalonym normą składzie ziarnowym. 

W rozwiązaniach systemowych zaproponowano również zastosowanie dodatkowych, nie 
ujętych przepisami górniczymi, urządzeń zabezpieczających dany system przewietrzania i od
pylania w warunkach gwałtownego wzrostu zagrożenia metanowego. Chodzi tu o urządzenie 
uniezależniające pracę urządzenia odpylającego i wentylatora przodkowego w wentylacji ssącej 
oraz urządzenia umożliwiające usuwanie dużych nagromadzeń metanu w wyrobisku. Syste
mowe rozwiązania przewietrzania i odpylania wyrobisk korytarzowych drążonych kombajnami 
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chodnikowymi radykalnie obniżają zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego oraz 
skutecznie obniżają ryzyko zachorowania górników na pylicę. Przedstawione konfiguracje 
urządzeń sprawdzone w warunkach ruchowych polskich kopalń zapewniają bezpieczne prze
wietrzanie i odpylanie wyrobisk korytarzowych. 

Istotną cechą urządzeń odpylających typu UO zastosowanych w systemach, jest ich spraw
dzona wysoka pewność i niezawodność ruchowa oraz stosunkowo niska cena zakupu, co 
pozwala na ich powszechne stosowanie we wszystkich kopalniach. 

4.1. Urządzenia odpylające typu UO stosowane w systemach 
przewietrzania i odpylania 

Urządzenia odpylające typu UO przeznaczone do eliminacji zagrożenia pyłowego pow
stającego podczas drążenia kombajnami chodnikowymi ślepych wyrobisk korytarzowych prze
wietrzanych wentylacją ssącą lub kombinowaną są szczególnie przystosowane do pracy w za
kładach górniczych i charakteryzują się: 

-przystosowaniem do pracy w pomieszczeniach "a", "b" i "c" zagrożenia wybuchem 
metanu, 

- wysoką skutecznością odpylania w zakresie frakcji całkowitej i respirabilnej, 
- małymi gabarytami poprzecznymi, 
- wysoką niezawodnością pracy w warunkach dużego zagrożenia pyłowego, 
- brakiem małootworowych dysz zraszających, 
- stałym współczynnikiem oporu przepływu nie zmieniającym się w czasie ciągłej pracy 

urządzenia, 

- bezobsługową eksploatacją odpylaczy, wchodzących w skład tych urządzeń, które nie 
wymagają okresowego oczyszczania z pyłu usuwanego w sposób ciągły strumieniem 
wody, 

- niskociśnieniowym obiegiem wody, odpornym na zanieczyszczenia ciałami stałymi 
w wodzie, 

- automatycznym uruchomieniem sygnału dźwiękowego generowanego strumieniem po
wietrza w zespole dyszy po zaniku dopływu do niej wody. 

Urządzenia odpylające typu UO posiadają dopuszczenia WUG, indywidualne oraz sys
temowe wyposażenia elektrycznego do pracy w podziemnych zakładach górniczych, we wszyst
kich pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu. 

4.1.1. Parametry techniczne urządzeń odpylających typu UO 

Urządzenia odpylające typu UO mogą współpracować z wentylatorami typu WLE (i innymi) 
.pod warunkiem, że punkt pracy sieci wentylacyjnej, z którą współpracuje urządzenie odpylające 
będzie leżał na roboczej części charakterystyki wentylatora. Do bezpośredniej współpracy 
z urządzeniem mogą być zastosowane następujące wentylatory: WLE-505A, WLE-505A/1, 
WLE-604AM, WLE-604AM/1, WLE-804AM, WLE-804AM/1, WLE-604B, WLE-6048/1, 
WLE-803B, WLE-803B/I ,WLE-1 003B/I, WLE-1 003B, WLE-1 005B/l, WLE-1 005B. 

Wentylator może wtłaczać lub odsysać powietrze z urządzenia. 
Zalecana jest praca w układzie odsysania powietrza z urządzenia. 
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Jednostki U0-630 U0-800 U0-1000 
Natężenie przepływu (wydajność) 

m3/min 150-400 300-600 400- 800 

Skuteczność odpylania l) 

wobec frakcji całkowitej % 99,5 99,5 99,5 

wobec frakcji respirabilnej % 95,0 95,0 95,0 

Moc silnika zespołu dyszy 
kW 

(wyk. dla górnictwa) 
18,5 18,5 18,5 

Moc silnika pompy wodnej kW 2,2 2,2 2,2-7,0 

Napięcie zasilania silników V 500 lub 380 

Zużycie wody dm3/min 5-1 0 5-10 5-15 

Masa odpylacza (ok.) kg 800 l 200 l 600 

Masa urządzenia (ok.) kg l 400 l 600 2 000 

Masa odpylacza bez zespołu dyszy (ok.) kg 450 800 1 100 

1) Skuteczność odpylania zmierzona została zgodnie z wymaganiami normy PN-93/G-50036 z zastosowaniem 
pyłu wzorcowego oraz wg metodyki zawartej w normie PN-G-52002: 1977 - "Urządzenia odpylające w górnictwie 
podziemnym. Badania". 

4.1.2. Odmiany i wersje wykonania urządzeń odpylających typu UO 

- Odmiana wykonania A - oznacza że silnik elektryczny w zespole dyszy wirującej 
chłodzony jest powietrzem płynącym przez zespół. Urządzenia z dyszą wirującą odmiany 
A mogą być stosowane w warunkach, w których nie występuje zagrożenie metanowe. 

- Odmiana wykonania B - oznacza że silnik elektryczny w zespole dyszy wirującej 
chłodzony jest powietrzem zewnętrznym. Urządzenia z dyszą wirująca odmiany B muszą 
być stosowane w warunkach, w których występuje zagrożenie metanowe. 

- Odmiana wykonania bez dyszy wirującej ze stałymi dyszami tarczowymi. W tym wyko
naniu urządzenie odpylające (odpylacz) nie zawiera elementów ruchomych (wirujących). 

Urządzenia wykonywane są w różnych wersjach celem stworzenia możliwości wyboru 
rozwiązania optymalnego pod względem budowy i stosowania oraz kosztów zakupu i eks
ploatacji. 

4.1.3. Zasada działania urządzeń odpylających typu UO 

Włączenie wentylatora wymuszającego przepływ zapylonego powietrza przez urządzenie 
odpylające, a następnie silnika elektrycznego służącego do napędu dyszy wirującej oraz za
łączenie pompy (wody obiegowej) rozpoczyna proces oddzielania pyh1 z powietrza metodą 
mokrą. Zapylone powietrze przepływając nad wirującą dyszą napotyka zasłonę wodną, w której 
następuje koagulacja (łączenie) wody z pyłem, a mieszanina ta wydziela się ze strumienia 
powietrza na obudowie zespołu kierownicy oraz w zabudowanej w niej kierownicy strumienia 
(łopatkowej), a następnie w oddzielaczu wody. Woda (obiegowa) ze zbiornika, podawanajest 

Sesja I 443 



School ofUnderground Mining 2002 

pompą do rozdzielacza wody, który natryskuje wodę na dyszę wimjącą. Ruch wirowy dyszy 
wytwarza zasłonę wodną utworzoną z kropel wody o dużej energii kinetycznej. Za rozdzie
laczem wody zabudowana jest dysza z tarczą (dysza nieruchoma) wytwarzająca dodatkową 
kurtynę wodną służącą do oddzielania pyłu od powietrza płynącego przez odpylacz. Powietrze 
oraz woda z pyłem zawirowywane są w kierownicy strumienia powietrza celem oddzielenia 
kropel wody zawierającej pył od powietrza. W kierownicy strumienia powietrza następuje także 
dalsze łączenie się pyłu z wodą. Woda zawierająca skoagulowany pył przechwytywana jest 
w oddzielaczu wody, skąd spływa przewodami o średnicy 80 mm do zbiornika. Woda gro
madzona w zbiorniku jest ponownie podawana pompą do rozdzielacza wody oraz do dyszy 
z tarczą. W zbiorniku następuje sedymentacja pyłu, który musi być z niego okresowo usuwany. 
Usuwanie pyłu odbywa się przez króciec umiejscowiony na wysokości dna zbiornika i zakoń
czony przewodem elastycznym o średnicy 80 mm. Odpowiedni poziom wody w zbiorniku 
utrzymuje zawór pływakowy (mechaniczny), którego położenie (a tym samym położenie po
ziomu wody w zbiorniku) może być regulowane. Dodatkowo, minimalny poziom wody nie
zbędny do zabezpieczenia prawidłowej pracy pompy, może kontrolować czujnik poziomu 
cieczy (elektryczny). Za przewodami powietrznymi jest zamontowany oddzielacz wody, wyła
pujący resztki drobnych kropel wody. Działanie przewodów powietrznych i oddzielacza koń
cowego powoduje, że z odpylacza wylatuje "suche powietrze", niemal całkowicie pozbawione 
kropel wody. 

W urządzeniu można też stosować dwa zbiorniki wodne odpowiednio połączone w szereg. 
Dwa zbiorniki zwiększają sedymentację pyłów i są zalecane przy znacznych stężeniach za
pylenia w oczyszczanym powietrzu (np. powyżej 1000 mg/m3). 

4.2. Lutnie wirowe 

Lutnie wirowe stanowią urządzenia niezbędne do stosowania w systemie odpylania i prze
wietrzania wyrobiska korytarzowego za pomocą wentylacji kombinowanej oraz są wyma
gane w systemie wentylacji ssącej stosowanej w warunkach zagrożenia metanowego. 
W poniższej tablicy przedstawiono lutnie wirowe typu WIR, w których do zmiany kiemnku 
przepływu powietrza (sterowania strumieniem powietrza) wykorzystuje się wirujący stmmień 
powietrza. 

Typ lutni Wydajność Długość szczeliny Średnica na wlocie Rodzaj 
wirowej [m3/min] [m] [m] wentylacji 

WIR-700W 200-600 lO 800 kombinowana 

WIR-630 200-500 lO 800 kombinowana 

WIR-600S 200---320 6 600 ssąca 

WIR-500S 100---200 6 500 ssąca 

Działanie lutni wirowych typu WIR, obniża l O-krotnie przystropowe stężenia metanu przy 
ich stosowaniu zarówno w wentylacji ssącej jak i kombinowanej. 
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4.3 . System wentylacji ssącej z urządzeniem odpylającym typu UO 

Urządzenia odpylające typu UO stosowane w systemie wentylacji ssącej mogą być zain
stalowane przed wentylatorem lub za wentylatorem przewietrzającym wyrobisko. Wanmkiem 
poprawnej pracy jest konieczność utrzymania oporów sieci na roboczej części charakterystyki 
tego wentylatora. Urządzenia mogą też posiadać własne wentylatory i pracować niezależnie od 
wentylatorów przodkowych współpracując z nimi poprzez komorę wyrównawczą. 

Praca urządzenia odpylającego typu UO w wentylacji ssącej podnosi bezpieczeństwo pracy 
samego systemu wentylacji, a to ze względu na: 

- stałą wielkość oporów przepływu urządzenia, nie zmieniającą się w czasie jego eks
ploatacji; 

- bezobsługową eksploatację zespołu odpylacza urządzenia. Odpylacz nie wymaga czysz
czenia z pyłu, który jest usuwany do zbiornika w sposób ciągły za pomocą strumienia 
wody; 

- spadek o 50% oporów przepływu powietrza przez urządzenie po wyłączeniu w nim 
zasilania elektrycznego (a tym samym dopływu wody). Powoduje to wzrost przepływu 
powietrza w wyrobisku. Zaleta ta jest szczególnie korzystna przy stosowaniu urządzenia 
w warunkach zagrożeń metanowych i nie tylko; 

- zabezpieczenie łopatek wirnika wentylatora przed erozją. Sprzyja to utrzymaniu stałych 
jego parametrów pracy.; 

-brak wymogu stosowania zabezpieczeń (czujników) reagujących na wzrost oporów 
przepływu przez urządzenie. Upraszcza to znacznie systemy sterowania i zabezpieczeń 
elektrycznych. 

System wentylacji ssącej z urządzeniem odpylającym typu UO stanowi konfigurację urzą
dzeń do przewietrzania i odpylania wyrobiska korytarzowego oraz opisuje ich funkcje w sys
temie. W skład systemu odpylania i przewietrzania wyrobiska z wentylacją ssącą wchodzą 
urządzenia pr.zedstawione na rysunku 9. 

Urządzenie odpylające UO może być usytuowane w położeniach A, B lub C, które pokazano 
na rysunku. Urządzenie odpylające oznaczono tym samym numerem pozycji w każdym usy
tuowaniu. 

Zasadniczym urządzeniem pracującym w systemie przewietrzania i odpylania jest wen
tylator WLE poz. 5 z lutniociągiem ssącym poz. 7, tworzący znany system przewietrzania 
wyrobiska wentylacją ssącą. Każde wyrobisko o długości powyżej 50 m, według polskich 
przepisów górniczych, musi posiadać odpowiedni projekt wentylacji lutniowej . Wentylacja 
ssąca wymusza znany przepływ powietrza w wyrobisku, zgodnie ze strzałkami pokazanymi na 
rysunku 9. 

Do oczyszczania zapylonego powietrza płynącego lutniociągiem ssącym służy urządzenie 
odpylające typu UO, poz. l, które może być montowane przed wentylatorem (usytuowanie A) 
lub za wentylatorem (usytuowanie B) typu WLE, który wymusza w nim przepływ powietrza. 
W usytuowaniu A lub B urządzenie odpylające i wentylator WLE są bezp~średnio połączone 
ze sobą. 

Zaleca się aby urządzenie odpylające (usytuowanie C) było montowane za wentylatorem 
WLE po zastosowaniu komory wyrównawczej, poz. 2, której zadaniem jest zapewnienie 
bezpiecznej i niezależnej współpracy urządzenia odpylającego z wentylatorem. Urządzenie 
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Rys. 9. Urządzenia odpylające typu UO w systemie wentylacji ssącej 
l - urządzenie odpylające , 2 - komora wyrównawcza, 3 -krótki lutniociąg tłoczący, 4- komora 

napowietrzająca, 5- wentylator WLE (przodkowy), 6- lutnia wirowa, 7 - lutniociąg ssący, 8- wentylator 

urządzeń odpylających 

Fig. 9. System ofsuction vcntilation with a dust collector 

l -d ust collcctor, 2- surgc cham ber, 3 - short ventilation pipelinc o f forcing typc, 4 - acration cham ber, 

5 - WLE fan, 6 - vortcx vcntubc, 7 - suction ventilation pipclinc, 8 -dusi collector fan 

odpylające musi w tym przypadku posiadać własny wentylator, poz. 8. Zatrzymanie urządzenia 
odpylającego i jego wentylatora powoduje, że strumień powietrza opuszczający wentylator 
WLE, wypływa przez komorę wyrównawczą oraz przez urządzenie odpylające , nie powodując 
istotnych zmian natężenia przepływu powietrza w wentylatorze WLE. Jedną z ważnyt:h cech 
komory wyrównawczej współpracującej z urządzeniem odpylającym jest obniżanie stężenia 
gazów na wylocie z urządzenia przez napowietrzanie mieszaniny powietrza i gazów wypły
wających z wentylatora WLE, strumieniem powietrza pobieranym z prądu opływowego . 

W odległości do 4 m przed wlotem do wentylatora WLE montuje się komorę napo
wietrzającą, poz.4, którą zaleca się stosować przy drążeniu wyrobisk korytarzowych kom
bajnami chodnikowymi w polach II, III i IV kat. zagrożenia metanowego. Komora napo
wietrzająca jest urządzeniem służącym do regulacji wypływu powietrza z lutniociągu ssącego 
w czasie wznawiania przewietrzania (np. po awaryjnym zatrzymaniu pracy systemu przewie
trzania). Regulacja polega na kontrolowanym dodawaniu strumienia powietrza wypływającego 
z lutniociągu ssącego do strumienia powietrza opływowego tak, aby w chodniku za wenty
latorem nie były przekroczone dopuszczalne stężenia gazów, zwłaszcza metanu. Do bezpo
średniej kontroli stężenia metanu za wentylatorem, podczas regulacji wypływu powietrza, służy 
metanomierz (M l), którego czujnik jest montowany w strumieniu powietrza wypływającego, 
w odległości do 3 m za wylotem z wentylatora (lub urządzenia odpylającego w położeniu C). 
Typ i rodzaj metanomierza określa inżynier wentylacji. Zaleca się stosować metanomierz 
z monitorem zamontowanym w miejscu widocznym dla obsługi komory napowietrzającej . 
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Regulacji wypływu powietrza dokonuje się_ ręcznie, za pomocą przysłony i klapy. W czasie 
normalnej pracy lutniociągu ssącego komora jest szczelnie zamknięta i nie powoduje wzrostu 
oporów przepływu przez lutniociąg ssący. Przypadki wykorzystania komory napowietrzają
cej do regulacji ilości powietrza wypływającego z lutniociągu ssącego ustalają odpowiednie 
przepisy górnicze, które określają również sposób postępowania przy wystąpieniu zagrożeń 
gazowych. 

W warunkach dużego zagrożenia pyłowego lub metanowego w czole wyrobiska zaleca się_ 
stosowanie lutni wirowej typu WIR, poz. 6 z napędem wentylatorowym. Celem stosowania 
lutni wirowej jest usuwanie przystropowych nagromadzeń metanu, oraz stabilizacja strumienia 
zapylonego powietrza w czole wyrobiska. Lutnia wirowa typu WIR, w obrębie swojego dzia
łania, może obniżyć nawet l O-krotnie stężenie metanu przy stropie wyrobiska. Strumień po
wietrza, wydostający się_ z lutni wirowej typu WIR, wpływa znacznie na zwiększanie prędkości 
powietrza w wyrobisku, zwłaszcza w obrębie stropu. Lutnię_ wirową zaleca się_ umiejscowić po 
przeciwnej stronie lutniociągu ssącego. Lutnia może być prowadzona po spągulub podwieszona 
na szynie kolejki. Wydajność lutni wirowej powinna być co najmniej o 20% mniejsza niż ilość 
powietrza zasysanego do lutniociągu ssącego (na wlocie). Zaleca się_ utrzymywać odstęp wylotu 
lutni wirowej od czoła drążonego wyrobiska o długości maksimum 15 m. Krótki lutniociąg 
tłoczący, poz.3, łączący wentylator z komorą wyrównawczą zaleca się_ dobierać jako elastyczny 
przewód powietrzny o dh1gości 2 5 m zbrojony spiralą. Lutniociąg ssący, poz. 7, jest handlo
wym przewodem powietrznym. 

4.4. System wentylacji kombinowanej z urządzeniem odpylającym 
typu UO 

W tym systemie przewietrzania wyrobiska korytarzowego najlepiej nadaje się_ do stosowania 
urządzenie odpylające typu U0-630, które jest przystosowane do zainstalowania go w pomoc
niczym lutniociągu ssącym, stosowanym w wentylacji kombinowanej. Urządzenie odpylające 
może w tym przypadku pracować w wyrobiskach o przekroju ŁP-7, ŁP-8, ŁP-9 i ŁP-1 O 
z odpowiednimi wentylatorami typu WLE o wielkościach 500, 600 i 800 (tzn. z ich wszelkimi 
odmianami oferowanymi przez producenta). 

Przykładowo dla wyrobiska z obudową ŁP-8 zaleca się_ następujący zestaw: 
- Urządzenie odpylające U0-630. 
- Wentylator WLE-604811 lub WLE-6048 z tłumikami hałasu. 
- Przewód ssący o długości do 12m o średnicy 600 mm. 
Dobór wentylatora zależy od oporów pomocniczego lutniociągu ssącego w tym między 

innymi od rozwiązania kanałów odsysających pyły w kombajnie oraz innych elementów w nim 
montowanych. 

System wentylacji kombinowanej z urządzeniem odpylającym typu UO stanowi konfi
gurację urządzeń do przewietrzania i odpylania wyrobiska korytarzowego oraz opisuje ich 
funkcje w systemie. W skład systemu odpylania i przewietrzania wyrobiska z wentylacją 
kombinowaną wchodzą urządzenia pokazane na rysunku 10. 

Do oczyszczania zapylonego powietrza, zasysanego do pomocniczego lutniociągu ssącego, 
służy urządzenie odpylające typu UO, poz. l. Zasadniczy zespół urządzenia odpylającego 
stanowi odpylacz typu mokrego, posiadający zamknięty obieg wody, wymuszany pompą 
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Rys. l O. Urządzenie odpylające typu UO w systemie wentylacji kombinowanej 

1- urządzenie odpylające, 2 -lutnia wirowa., 3- zespół lutni ssącej., 4 - zasobnik lutniowy, 5- wentylator 
WLE (przodkowy), 6- komora odpowietrzająca, 7 - lutniociąg tłoczący, 8 -wentylator urządzeń odpylających 

Fig. l O. System o f combined ventilation incorporating a dust collector 

l- d ust collector, 2- vortex ventube, 3 -set o f exhaust ventilation pipes, 4- ventube container, 5 - WLE fan, 

6- dcaeration chamber, 7- forcing ventilation pipeline, 8 - dust collector fan 

przystosowaną do przetłaczania wody silnie zanieczyszczonej . Równolegle do pomocniczego 
lutniociągu ssącego z urządzeniem odpylającym montuje się lutnię wirową typu WIR, poz. 2, 
wyposażoną w zasobnik lutniowy poz. 6. Lutnia wirowa służy do rozprowadzenia powietrza 
wzdłuż wyrobiska oraz nadania mu odpowiedniej prędkości w kierunku stropu tak, aby usunąć 
mogący gromadzić się tam metan. 

W polach metanowych stosowane są lutnie wirowe bezklapowe typu WIR-700W lub WIR-
630, które zapewniają utrzymanie prędkości powietrza przy stropie, w zakresie l 1,5 m/s 
na odcinku działania lutni . Lutnia wirowa oddziałuje też intensywnie na strefę zazębienia 
lutniociągów, zwiększając w niej prędkość powietrza przy stropie. Lutniociąg tłoczący, poz. 7, 
jest handlowym przewodem powietrznym. Wentylator poz. 3, typu WLE montuje się w prądzie 
powietrza opływowego . Z~ wentylatorem zaleca się zastosowanie komory odpowietrzającej, 
pozA. Komora ta służy do regulacji wypływu powietrza z wyrobiska do prądu opływowego 
w czasie wznawiania przewietrzania (np. po awaryjnym zatrzymaniu systemu przewietrzania). 
Regulacja polega na kontrolowanym dodawaniu powietrza do wyrobiska (lutniociągu tło

czącego) tak, aby wypływająca z niego mieszanina powietrza z gazami, nie spowodowała 
przekroczenia dopuszczalnych stężeń gazów w prądzie powietrza opływowego. Regulacji do
konuje się ręcznie za pomocą klapy. Przypadki wykorzystania komory odpowietrzającej do 
regulacji ilości powietrza wypływającego z wyrobiska ustalają odpowiednie przepisy górnicze, 
które określają również sposób postępowania przy wystąpieniu zagrożeń gazowych. Opisane 
właściwości komory odpowietrzającej, można wykorzystać także przy rozruchu wentylatora, 
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aby zapobiec rozerwaniu lutniociągu elastycznego pod wpływem uderzeniowego dopływu do 
niego strumienia powietrza. Otwarcie klap komory spowoduje wypłynięcie części powietrza 
przez komorę, a w miarę ich zamykania lutniociąg wypełni się łagodnie strumieniem powietrza 
wtłaczanym przez wentylator. W czasie normalnej pracy lutniociągu komora jest szczelnie 
zamknięta i nie powoduje wzrostu oporów przepływu przez lutniociąg tłoczący . 

Wentylacja kombinowana stanowi, określony przepisami górniczymi, system współpracy 
wentylacji tłoczącej z umieszczonym w czole wyrobiska pomocniczym lutniociągiem ssącym, 
zawierającym urządzenie odpylające. Wentylacja kombinowana wymaga stosowania lutni 
wirowej lub perforowanej , montowanej na wylocie z lutniociągu tłoczącego. Wentylacja 
kombinowana wymusza przepływ powietrza w wyrobisku, zgodnie ze strzałkami pokazany
mi na rysunku 10. Powietrze wtłaczane do wyrobiska wentylatorem, poz. 3, typu WLE, 
umiejscowionym w prądzie powietrza opływowego, płynie lutniociągiem tłoczącym, poz. 7 
do lutni wirowej poz. 2. Lutnia wirowa rozprowadza powietrze wzdłuż wyrobiska na długości 
minimum 10 m, za pomocą wzdłużnej szczeliny. W polach niemetanowych lub pierwszej 
kategorii zagrożenia metanowego, lutnia wirowa może być zastąpiona lutnią perforowaną. 
Lutnia wirowa daje lepsze rozprowadzenie powietrza w wyrobisku, większe prędkości po
wietrza przy stropie oraz lepszą stabilizację strumieni pyłowych w czole wyrobiska niż lutnia 
perforowana. Powietrze z lutni wirowej dopływa do czoła wyrobiska, skądjest odsysane (wraz 
z pyłem) do pomocniczego lutniociągu ssącego, zawierającego urządzenie odpylające, poz. l. 
Pomiędzy wylotem z pomocniczego lutniociągu ssącego, a początkiem szczeliny w lutni 
wirowej (patrząc od strony wlotu powietrza), należy utrzymywać odcinek równoległej 
zabudowy lutniociągów (strefa zazębienia), którego długość nie może przekroczyć l O m. 
Równocześnie ilość powietrza wypływającego przez szczelinę w lutni wirowej , musi być co 
najmniej o 20 % większa od ilości powietrza zasysanej do wlotu pomocniczego lutniociągu 
ssącego, zawierającego urządzenie odpylające. Ten 20 % nadmiar powietrza przewietrza 
strefę zazębienia lutniociągów. Dla uniknięcia możliwości gromadzenia się w tej strefie 
metanu, zaleca się stosować lutnie wirowe bezklapowe, z napędem elektrycznym, sterowane 
wirem powietrznym, typu WIR-700W lub WIR-630. Inne odmiany lutni wirowych niż typu 
WIR oraz lutnie perforowane, wymagają stosowania klap służących do zmiany kierunku 
wypływu powietrza. 

W polach II, III i IV kategorii zagrożenia metanowego, ze względów bezpieczeństwa 
pracy, zaleca się stosowanie automatycznego sterowania przepływem powietrza przez lutnię 
w1rową. 

5. Podsumowanie 

W polskich kopalniach węgla kamiennego zagrożenie generowanym w procesie urabiania 
pyłem, mimo podejmowanych działań, m.in. przez państwowy nadzór górniczy, jest nadal duże . 

Ryzyko utraty zdrowia wskutek ekspozycji na działanie pyłu nadal oceniane jest nisko, między 
innymi dlatego, że jest ryzykiem stale towarzyszącym wykonywanym czynnościom oraz działa
jącym z odroczonym skutkiem. 

Powstający w procesie urabiania pył jest postrzegany przez dozór i.pracujące załogi gór
nicze, przede wszystkim jako potencjalne źródło wybuchu. Pracujący w bardzo dużym za
pyleniu stosunkowo często nie utożsamiają tego faktu z ryzykiem utraty zdrowia, a jedynie 
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z możliwością zachorowania na pylicę. Fakt ten często nie jest kojarzony z utratą zdrowia, 
a jedynie z możliwością szybszego przejścia na rentę oraz z otrzymaniem odszkodowania 
i zwiększonego świadczenia rentowego lub emerytalnego. W świetle postępujących procesów 
demokratyzacji życia, zmian prawnych i przepisów dotyczących ochrony zdrowia pracowników 
może sięjednak niebawem okazać, że koszty leczenia i odszkodowań dla górników i ich rodzin 
będą szybko wzrastały. Proces ten może być przyspieszony przez działania Związków Zawo
dowych oraz wzrost poziomu świadomości społecznej. Z tych względów konieczne jest podej
mowanie kompleksowych działań zmierzających do poprawy istniejącej sytuacji. Działania 
te winny obejmować nie tylko sferę techniczną, ale również organizacyjną i informacyjną 
(świadomościową). 
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The possibilities of reducing the dust hazard in the roadway driving 
processes 

Abstra et 

The method of selective mechanical mining using the boom roadheaders is the dominant 
method for roadways driving in the Polish mining industry. The dust generated during rock 
cutting is the serious hazard for the working people. The research and designing work carried 
out in the KOMAG Centre in cooperation with the Silesian Technical University, Academy 
of Mining and Metallurgy as well as REMAG and WIROMAG Companies has enabled to 
developed technical solutions, presented in the paper, aiming at reducing the dust hazard in the 
roadway driving process. 
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Doświadczenia w procesie eksploatacji systemem ścianowym pokładu 
o miąższości 4,2 m 

Słowa kluczowe 

Ściany wysokie- ściany wysokowydajne- wyposażenie ścian- koncentracja wydobycia 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia drogęjaką odbyła Kopalnia Węgla Kamiennego "Piast" do wdrożenia 
kompleksów wysokowydajnych dla pokładów o miąższości 4,2 m. 

Omówiono ściany na podstawie których zdefiniowano wnioski stanowiące podstawę doboru 
wyposażenia o wydajności 10 000 t/d. 

Przedstawiono charakterystykę ściany 720 wraz z elementami wyposażenia oraz uzyskiwane 
wyniki produkcyjne. 

Zastosowanie rozwiązań technicznych na przykładzie ściany 720 przekonuje o shtsznym 
kierunku rozwoju wyposażenia przodków eksploatacyjnych o dużej koncentracji wydobycia 
w KWK "Piast" 

W 1990 r. KWK "Piast" zakończyła etap ekstensywnego prowadzenia wydobycia- roz
poczęto działania restrukturyzacyjne i pro efektywnościowe mające na celu obniżanie kosz
tów wydobycia i poprawę wskaźników ekonomicznych. Jeszcze w 1990 r. dla uzyskania 
dobowego wydobycia na poziomie 24 000 t (netto) eksploatację prowadzono w 18 ścianach, 

średnia długość ściany wynosiła 140 m, średnia wysokość ściany 2,38 m, współczynnik 
zmianowości niewiele przewyższał 2, a osiągane w ścianach średnie wydobycie dobowe 
wynosiło 1400 t/d. 

Doświadczenia kadry inżynieryjno-technicznej kopalni zdobyte w latach 1975-1990 w za
kresie eksploatacji ścian o wysokości 1,7-2,0 m oraz 2,7-3,2 m pozwoliły na wysunięcie 
szeregu postulatów w stosunku do producentów sprzętu i wyposażenia wchodzącego w skład 
kompleksów ścianowych. Sugestie pracowników kopalni znalazły potwierdzenie podczas wdra
żania ścian z wysoką koncentracją produkcji w specyficznych warunkach KWK "Piast". Dla 
sprostania warunkom intensyfikacji wydobycia w ścianach KWK "Piast"- poza koniecznością 
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wyposażenia ich w wysokowydajne kompleksy maszynowe - dostrzeżono konieczność ta
kiego prowadzenie rozcinki pod przyszłe ściany aby przy maksymalnym wykorzystaniu za
sobów węgla uzyskać regularny, prostokątny kształt obrysu poszczególnych pól ścianowych, 
z zachowaniem optymalnej - w danych warunkach geologicznych - wysokości i długości 
projektowanych ścian przy możliwie maksymalnym ich wybiegu. Biorąc pod uwagę warunki 
KWK "Piast" oraz możliwości umaszynowienia, jako optymalny określono przedział długości 
ściany od 200 do 250mprzy wysokości ścian 1,7-2,0 m w grupie I, 2,7-3,2 m w grupie II oraz 
3,8-4,4m w grupie III . 

W 1993 roku w pokładzie 20611-2 opierając się na dotychczasowych doświadczeniach we 
wprowadzaniu ścian o dużej koncentracji wydobycia w ścianach należących do pierwszej 
i drugiej grupy wysokości, uruchomiono pierwsza ścianę wysoką o dużej koncentracji wy
dobycia. Była to ściana 517 o długości 250 m, wysokości 3,6-3,9 m. Wyposażono ją w no
woczesny wysokowydajny kompleks ścianowy: 

- obudowę Fazos 22/44 Oz, 
- kombajn KGS 500-4,5/2D, 
-przenośnik ścianowy 4HB 260V, 
- przenośnik podścianowy Grot 85, 
-kruszarkę Kruk IOOOP. 
Zmechanizowaną obudową ścianową w tej grupie była obudowa Fazos-22/44 Oz, która 

w porównaniu z wcześniej stosowanymi, posiadała zmodernizowany układ hydrauliczny 
o zwiększonych przekrojach przepływu medium hydraulicznego. Obudowę wyposażono w ste
rowanie pilotowe firmy Tiefenbach. Rozwiązania te skróciły czas podjazdu sekcji obudowy 
zmechanizowanej w cyklu produkcyjnym. 

Przenośnik ścianowy typu 4HB 260 V wyposażony był w dwa silniki o mocy 315/ 105 kW, 
przekładnie firmy Preinfalk. Rynny przenośnika miały szerokość 864 mm i wysokość 260 mm, 
i były zamknięte od dołu. W przenośniku zastosowano łańcuch podwójny 2 x <j>34 x 124. 
Prędkość łańcucha wynosiła 1,03 m/s. Przenośnik ten pracował z bocznym wysypem. 

Przenośnik podścianowy "Grot-85" produkcji "Ryfama"-Rybnik wyposażony był w sil
nik dwubiegowy 200/65 kW, przekładnię stożkowo-walcową Preinfalk i łańcuch podwójny 
2 x <j>30 x 108. Prędkość łańcucha wynosiła 1,39 m/s. Na przenośniku zabudowana była 
kruszarka udarowa Kruk l OOOP. Rynny przenośnika miały szerokość 842 mm i wysokość 
255 mm. Przekładki przenośnika podścianowego i ścianowego realizowane były za pomocą 
rozwiązania firmy Valbot. Urządzenie przekładkowe składało się z suportu łączącego prze
nośniki zgrzebłowe i stacji najeżdżającej na zwrotnię przenośnika taśmowego. 

Wydobycie z tej ściany regularnie przekraczało 3,5 tys . ton na dobę potwierdzając przyjęte 
założenia projektowe. 

Następnymi ścianami pracującymi w tym rejonie w podobnych warunkach geologiczno
-górniczych były ściany 518, 523 i 522. Wyposażenie tych ścian przedstawia tabela l. 

Doświadczenia nabyte podczas eksploatacji kolejno czterech wysokich ścian pozwo
liły kadrze inżynieryjno-technicznej kopalni na wysunięcie szeregu posttilatów w stosunku 
do producentów sprzętu i wyposażenia wchodzącego w skład wysokich kompleksów ścia
nowych. 

Na podstawie uzyskanych doświadczeń dla grupy ścian o wysokości 3,8-4,4m określono 
konkretne warunki do spełnienia w celu uzyskania wzrostu koncentracji wydobycia. 
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Tabela l. Wyposażenie ścian 517, 518, 523 i 522 

Table l. Longwall cquipment at thc faces 517,51 8,523 i 522 

Ściana 517 Ściana 518 Ściana 523 

Fazos 22/44 Oz Fazos 22/44 Oz Fazos 22/44 Oz 

4 HB 260 4 HB 260 4 HB 260 

Grot 85 Grot 85 Grot1100 
255/842 255/842 255/1100 

KGS 500/4,5 2D KGS 500/4,5 2D 
KGS 500/4,5 2D 
KGS 750RW/2D 

Kruk IOOOP Kruk IOOOP Kruk 1000P 

Ściana 522 

Fazos 22/44 Oz 

4 HB 260 

Grot 1100 
255/1100 

KGS 750RW/2D 

DLB 800-1200 

W warunkach KWK "Piast" kombajnjest maszyną, której prawidłowy dobór ma decydujące 
znaczenie dla uzyskania wysokiego wydobycia ze ściany, z uwagi na wysoką wytrzymałość 
węgla w eksploatowanych pokładach, wyższą niż w warstwach otaczających pokład. 

Praktyka wykazała, że czas awarii kombajnu stanowi główną część postojów spowodo-
wanych awariami maszyn kompleksów ścianowych. 

W związku z tym przy doborze maszyny urabiającej w ścianie przyjęto zasadę: 
- możliwej maksymalizacji mocy zainstalowanej w kombajnie, 
- wprowadzenia kombajnów poruszających się z prędkością roboczą około 6- 8 m/min 

i możliwie dużą prędkością manewrową, 
-budowy modułowej kombajnu, zwartej, najlepiej w formie ramy samonośnej, 
- maksymalizacji prześwitu pod kombajnem przy jednoczesnej minimalizacji bezwzględ-

nej jego wysokości, 
- stosowania tylko wąskich ramion z ładowarkami oraz organów urabiających z nożami 

stycznymi, 
- stosowania zraszania wewnętrznego inżektorowego w organach, 
- stosowania kruszarek kęsów, 
- zdalnego sterowania kombajnów, 
- możliwie dobrej diagnostyki kombajnu w oparciu o czujniki i komputer pokładowy, 
- posuwu w systemie Dynatrack lub Eickotrack i poszukiwań jeszcze lepszych, nowo-

cześniejszych systemów bezcięgnowych umożliwiających zwiększenie siły posuwu. 
Podstawową maszyną w ścianach o wysokości do 4,3m był KGS-500/2D-4,5, 

KGS-750RW/2D a obecnie JOY 6LS3. 
Jako podstawowe kryterium doboru ścianowego przenośnika zgrzebłowego do warutików 

ściany przyjęto kryterium wydajnościowe i tak: dla ścian wysokich wskazano na przenośnik 
o wydajności >1500 Mg/godz. 

Tak dobrany przenośnik ma zapewniać sprawne odprowadzenie urobku ze ściany przy 
maksymalnej wydajności kombajnu. Konstrukcja jego trasy powinna być zamknięta w formie 
członów z przykręcaną prowadnicą kabla. Postulowano szerokości tras - l 000-1100 mm. 
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Kopalnia zaczęła stosować głównie przenośniki z dwułańcuchowymi cięgnami o wymiarach 
2 X ~34 X 126 i 2 X ~38 X 137. 

Wobec napędu wysypowego przenośnika określono następujące cechy, które musi po
siadać: 

- konstrukcję boczną (czołową w wyjątkowych przypadkach gdy sposób rozcięcia ściany 
uniemożliwia zastosowanie wysypu bocznego), 

- przegubowe osadzenie na belce podnapędowej zintegrowanej z przenośnikiem pod
ścianowym, 

- wykorzystanie jednostek napędowych, w skład których wchodzą przekładnie wykonane 
zgodnie z RAGN25 lub 32 ze sprzęgłami elastomerowymi lub hydrokinetycznymi. 

Napęd zwrotny winien się cechować : 

- zwartą konstrukcją, 

- możliwością ominięcia go wąskim ramieniem kombajnu i docięcia organem urabiającym 
do chodnika w przypadku prowadzenia napędu w ścianie, 

- równoległym układem jednostki napędowej (przekładnia planetarno-kątowa) dobranej 
identycznie jak w napędzie wysypowym. 

W ścianach wysokich należało dążyć do uzyskania miękkich rozruchów przenośników 
zgrzebłowych . Kopalnia osiągnęła to stosując w ścianach o najwyższej wydajności sprzęgła 
hydrokinetyczne firmy Voit oraz "inteligentne" przekładnie CST firmy DBT. 

W pierwszym okresie eksploatacji ścian o wysokości około 4,3 m stosowane były prze
nośniki zgrzebłowe o szerokości rynien około 850 mm i wydajności roboczej l 000 Mg/h. Były 
to kolejno 4HB260V firmy Halbach-Braun i JOY -293/800 Wyposażone w prowadzenie systemu 
"Dynatrac". Aktualnie pracujący przenośnik Rybnik-33011100/BP z prowadzeniem systemem 
posuwu "Eicotrac" i wydajności 2000 Mg/h spełnił przyjęte kryteria wydajnościowe i konstruk
cyjno-wytrzymałościowe . 

Kopalnia zaczęła realizować zasadę mówiącą, że wydajność szczytowa zgrzebłowego prze
nośnika podścianowego winna być wyższa od przenośnika ścianowego. 

Zasada ta realizowana jest na drodze: 
- przyspieszenia liniowej prędkości przemieszczania cięgna łańcuchowego przy porów

nywalnej szerokości przenośnika, 
- zestawienia kompleksu ścianowego z przenośnikami o identycznej prędkości liniowej 

cięgna łańcuchowego ale z szerszym przenośnikiem podścianowym 
Wprowadzono w życie inne rozwiązania konstrukcyjne dotyczące przenośnika podścia

nowego: 
- trasa przenośnika ma konstrukcję półsztywną umożliwiającą przekładkę przenośnika za 

pomocą belek przesuwająco-kotwiących o napędzie hydraulicznym, 
- napęd przenośnika najeżdża na specjalną najazdową stację zwrotną przenośnika taśmo

wego umożliwiając przekładkę tej stacji najwyżej raz na dobę, 
- przekładka przenośnika podścianowego odbywa się wraz z napędem przenośnika ścia

nowego, 
- preferowane są silniki dwubiegowe lub jednobiegowe z rozrusznikami tyrysto

rowymi. 
Każdy przenośnik podścianowy w warunkach KWK "Piast", ze względu na twarde 

i trudno urabialne węgle , które często odspajają się od ociosu w postaci dużych brył, musi 
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być wyposażony w kruszarkę kęsów . Kruszarka kęsów powinna być umieszczona moż
liwie blisko ściany. Zasadą jest zastosowanie kruszarek dynamicznych z wymiennymi 
bijakami. W kopalni obecnie stosowane są kruszarki Kruk-1000 P, DLB 800-1200 oraz 
DLB-1000 . 

Po sześcioletniej eksploatacji wysokich ścian w pokładzie 206/1 na poziomie 500m, bogatsi 
o doświadczenia eksploatacyjne i różnorodne analizy, uruchomiono 01.02.2001 wysokowy
dajną ścianę nr 720 o wysokości 4,3 m na poziomie 650 m. Była to pierwsza ściana zlokali
zowaną w partii VII w pokładzie 209. 

Eksploatacja ściany 720 prowadzona jest w oddziale G-VII, systemem podłużnym z za
wałem stropu. Ściana urabiana jest dwukierunkowo. 

Urozmaicona sytuacja geologiczna w partii VII tzn. występowanie szeregu uskoków 
o zrzucie od 1,0 do 3,5m oraz strefzaburzeń erozyjnych połączonych z przegięciami pokładu, 
zdeterminowała konieczność eksploatacji pokładu w tej partii na miąższość około 4,3 metra dla 
bardziej efektywnego wykorzystania złoża i obniżenia kosztów eksploatacji . Ponadto z uwagi na 
planowaną przez Gminę Bieruń zabudowę mieszkalno-usługową na terenie objętym wpływami 
projektowanej w partii VII eksploatacji, wybranie pokładu 209 jedną warstwą pozwala na 
wcześniejsze ustanie wpływów eksploatacji na powierzchnię i tym samym na bezpieczną 
realizację zabudowy powierzchni. 

Wielkości charakterystyczne węgla i ściany 720 w partii VII, pokład 209: 
- zapopielenie - l 0,5 1% 
- zawartość siarki- 0,85% 
- wilgoć- 8,54% 
- wartość opałowa- 25 885 kJ/kg 
- miąższość pokładu- 5,0-6,4 m 
- długość ściany -238240 m 
- wybieg ściany- l 455 m 
-wytrzymałość węgla na ściskanie- Rew= 39 MPa 
W partii VII nad pokładem 209 w której to prowadzona jest eksploatacja ściany 720 w stropie 

zalega: iłowiec o miąższości 0,0-2,0 m i piaskowiec 53,0-56,0 m. Powyżej w odległości 
około 55 m zalega pokład 208, który został w tej partii wyeksploatowany. Natomiast w spągu 
pokładu zalega iłowiec (0,32,0 m) i piaskowiec (35,036,0 m). 

W eksploatowanym rejonie występują następujące zagrożenia naturalne: 
- Zagrożenie metanowe - niemetanowy. 
- Zagrożenie tąpaniami - I stopień zagrożenia tąpaniami. 
- Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego - klasa "A" zagrożenia wybuchem pyłu węg-

lowego. 
-Zagrożenie pożarowe -V-ta grupa samozapalności. 
- Zagrożenie wyrzutami gazów i skał - nie stwierdzono występowania zagrożenia wy-

rzutami gazów i skał. 
- Zagrożenie radiacyjne - nie stwierdzono zagrożenia radiacyjnego. 
- Zagrożenie wodne- I stopień zagrożenia wodnego. 
Obudowa Fazos 22/44 Oz po modernizacji wykonanej przez KOMAG jako ZBMD-22/44 

POz znalazła zastosowanie w pokładzie 209, stanowiąc jeden z podstawowych elementów 
wyposażenia ściany 720 w partii VII. 
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Podstawowe parametry obudowy ZBMD-22/44 POz zastosowanej w ścianie 720: 

ilość sekcji 159 szt 

Zakres pracy w pokładach tąpiących 2,50--4,30 m 

nachylenie podłużne ściany do 25° 

nachylenie poprzeczne ściany - 10 - +5° 

podziałka obudowy l,5m 

liczba stojaków w sekcji 4 

podporność obudowy: 
wst!(pna- 0,53-0,69 MN 

robocza- 0,74-0,83 MN 

krok obudowy 0,75 m 

sterowanic pilotowe przyległe "TIEFENBACH" 

długość stropnicy 3,95 m 

masa sekcji obudowy 19,3 Mg 

Do prowadzenia urabiania węgla w ścianie 720 KWK "Piast" zakupiła nowoczesny wysoko
wydajny kombajn JOY 6LS3. 

Podstawowe parametry techniczne kombajnu JOY 6LS3: 

moc zainstalowana 970 kW 

napi!(cie zasilania 3,3 kV 

moc na organach 2 X 410 kW 

Organy urabiaj ącc <jl2 400 X 750 

pr!(dkość posuwu: 
Maksymalna robocza - 12,0 m/min. 

. ' ~ . ~n n , 
iv1aKsyn1aUla rnancwruwa - .L.u,u rrum1n 

Ściana 720 została ponadto wyposażona w przenośnik ścianowy Rybnik 330/11 00/BP 
o wydajności 2000 Mg/h z jednostkami o mocy 3 x 400 kW, przenośnik podścianowy 
Grot 255/1100 o wydajności 2160 Mg/h z jednostkami mocy 85/250 kW oraz kruszarkę 
DLB 800-1200 zasilaną silnikami o mocy 160 kW. 

Odstawa urobku odbywa się za pomocą przenośników taśmowych Gwarek 1200 i 1400, 
natomiast transport materiałów do ściany jest realizowany za pomocą spalinowej kolejki pod
wieszanej Scharf. 

Eksploatacja ściany odbywa się w systemie zmianowym: trzy zmiany eksploatacyjne, 
a czwarta konserwacyjna. 

Od momentu rozruchu do O 1.11.200 l r. ściana pokonała wybieg 725 m dając w sumie 
1,011 mln ton węgla. 

W trakcie prowadzenia eksploatacji na wybiegu ściany pojawiły sięrynny erozyjne w stropie 
pokładu, wcześni ej już zasygnalizowane w chodnikach przyścianowych wraz z grupą uskoków 
o zrzucie od 0,2 do l ,4m. Zaburzenia te wpłynęły znacząco na średnie wydobycie ze ścian . 
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Rys. l . Wydobycie micsiQcznc z ściany 720 w pokładzie 209 

Fig. l. Monthly output from thc Longwall 720 in seam 209 

Miesiąc Postl(p [m] Wydobycie [t] 

Luty 73 99 100 

Marzec 96 136 700 

Kwiecień 73 104 000 

Maj 58 74 900 

Czerwiec 60 79 500 

Lipiec 100 142 400 

Sierpień 100 142 400 

Wrzesień 80 III 300 

Październik 85 121 100 

Od momentu rozruchu kompleksu ścianowego tj. od dnia 1.02.2001 r. do listopada 2001 r. 

ściana 720 uzyskała 725m postępu. Średnio kompleks ściany 720 wykonuje 2,5-3,0 skrawów 
na zmianę, 8- 10,0 skrawów na dobę. Przy wydobyciu 997 t/skraw daje to do l O 000 t/d węgla. 
Wynik ten utwierdza kierownictwo kopalni "Piast" o słuszności inwestowania w sprawdzone 
i wydajne maszyny i urządzenia . 

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w pracy tych urządzeń zaobserwowano, że 
możliwe jest zwiększenie wydajności z przedmiotowej ściany przez zabudowę ścianowej 
kruszarki węgla oraz wyposażenie kombajnu JOY-6LS3 w kombajnową kruszarkę węgla. 
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Ich brak jest przyczyną licznych, krótkich przestojów niezbędnych do skruszenia dużych 
bloków węgla. 

Obecnie trwają próby eksploatacyjne nowo zabudowanej kruszarki ścianowej. 
Doświadczenia nabyte w trakcie eksploatacji ściany 720 będą w przyszłości procentować 

w nowo uruchamianych ścianach wyposażonych w maszyny i urządzenia podobnego typu, 
ponieważ z uwagi na potencjalne efekty ekonomiczne, w KWK "Piast" tam gdzie istnieją 
odpowiednie warunki geologiczno-górnicze, dąży się do uruchamiania ścian o wysokiej kon
centracji produkcji. 

Literatura 

(l] Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Kombajn Ścianowy "JOY"6LS3-3300V. 
(2] Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Ścianowy Przenośnik Zgrzebłowy "Rybnik" 330/1100,2000 r. 
(3] Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Podścianowy Przenośnik Zgrzebłowy "Grot" 255/1100, 1997 r. 
(4] Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Kruszarka DLB 800-1200. 
(5] Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Obudowa Ścianowa Zmechanizowana ZBMD-22/44P0z. 

Experiences in the process of exploitation with longwall system 
in 4.2 m seam 

Abstract 

The artide presents a way of the "Piast" Coal Mine to putting in the practice of high
-efficiency complexes for 4.2 m seam longwalls. 

Authors characterize longwalls on the ground ofwhich they defined conclusions determining 
base ofselection ofhigh efficiency tongwali equipment (10000 t/d) . 

They present characterization of Longwall 720 together with elements of equipment and 
obtained productivity results. 

Application ofthe technical solutions from the Longwall 720, convinces about jus t direction 
o f development o f face min e equipment with large concentration o f output in the "Piast" Co al 
Min e. 
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Ograniczenie zasięgu strefy spękań wywołanych robotami strzałowymi 
przy głębieniu szybu w ZG Rudna 

Słowa kluczowe 

Głębienie szybów- technika strzelnicza- zamrażanie górotworu 

Streszczenie 

W referacie omówiono technologię wykonania robotami strzałowymi wyłomu w zamrożo
nych skałach głębionego szybu w ZG Rudna uwzględniającą ochronę przed destrukcyjnym 
działaniem detonacji płaszcza mrożeniowego i rur mrożeniowych . Zaproponowano metody dla 
obliczenia dopuszczalnych wielkości ładunku, którego detonacja nie będzie powodować szko
dliwego pękania strefy zamrożonej i rur mrożeniowych . 

1. Charakterystyka warunków geologicznych i hydrogeologicznych rejonu głębienia 
szybu R-XI 

Rejon lokalizacji budowanego szybu R-XI znajduje się na obszarze górniczym "Rudna" 
w północnej części obszaru miedzionośnego obejmującego obszar złożowy "Głogów-Głęboki". 
W rejonie tym wykonywany jest szyb (wyłom w skałach) o średnicy 8,0-1 0,0 m (w świetle 
7,5 m) i sięgający do 1250 m ppt. (kota zrębu szybu + 135,0 m npm, kota okna szybu 1113,0 m 
ppm). Planowana kubatura wykonania wyłomu szybu wynosi 79 450 m3. 

Budowa geologiczna rejonu głębienia szybu jest bardzo różnorodna. Do głębokości 392,7 m 
szyb głębiony będzie w utworach czwarto- i trzeciorzędowych zbudowanych z naprzemianle
głych warstw iłów, piasków, mułków oraz węgli brunatnych. W profilu geologicznym w rejonie 
wykonywania głębienia występuje mała ilość utworów klastycznych (10%) i prawie 90% 
udziału warstw ilastych - najsłabsze skały ogniwa- oraz duża ilość skał nasyconych wodą. 

Głębienie szybu na tym odcinku będzie możliwe po zamrożeniu górotworu. Zamrożony góro
twór urabiany będzie mechanicznie kombajnem szybowym typu KDS. 

Poniżej głębokości 386 m występują skały zwięzłe, także nasycone wodą, które urabiane 
będą robotami strzałowymi. Na odcinku głębionego szybu poniżej głębokości 392,7 m wystę-
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pują różne rodzaje skał o zmiennej wytrzymałości i stopniu nasycenia wodą (różne też współ
czynniki filtracji). 

Spotkać tu można warstwy: 
- pstrego piaskowca, . 
- piaskowca z niewielką ilością wkładek iłołupków, 
- iłowców i iłołupków, 
- anhydrytów, wapieni i dolomitów, 
- soli kamiennej , 
- piaskowca czerwonego spągowca. 
W warstwach tych z przeprowadzonych badań hydrogeologicznych stwierdzono pojawienie 

się poziomów wodonośnych o zróżnicowanym zawodnieniu. Generalnie są to poziomy wodo
nośne środkowego i dolnego pstrego piaskowca. Poziom ten wykształcony jest w postaci drobno 
i średnioziarnistych piaskowców, średniozwięzłych i spękanych różnokierunkowo. Współ
czynnik filtracji tych warstw zmienia się od 0,0027 do 0,4 m/ d, co powodowało dopływ wody do 
pojedynczego otworu w ilościach od 2,48 do 152,6 m3/d. 

Warunki hydrogeologiczne tego rejonu wymuszają konieczność zamrożenia tych warstw 
i urobienia ich robotami strzałowymi. Skały poniżej poziomu 386 m są skałami o średniej 
wytrzymałości na ściskanie ale dodatkowo skonsolidowane procesem ich zamrożenia . Prędkość 

fali dźwiękowej wzrosła po ich zamrożeniu z wartości średniej - 3000 m/s do średnio - 4018 m/s 
(max 5200 m/s). Jest to więc strefa o dobrym przenoszeniu fal wywołanych detonacją. Urabianie 
robotami strzałowymi powinno być prowadzone specjalnymi technologiami, takimi by zmniej
szyć maksymalnie szkodliwe oddziaływanie detonacji na otoczenie. Zagrożeniu podlegać będą 
przede wszystkim rury mrożeniowe oraz zamrożony płaszcz skał górotworu o średnicy - 16,5 m, 
który nie może popękać w wyniku propagacji fal wywołanych detonacją ładunków MW. 

Dla opracowania metryki strzałowej na podstawie, której można wykonywać głębienie 
szybu robotami strzałowymi należało określić wielkość ładunku dopuszczalnego, którego de
tonacja nie spowoduje szkodliwego niszczącego oddziaływania na otoczenie (strefa skał za
mrożonych i rury mrożeniowe) . Wykonano zatem obliczenia prognozujące powstanie szkod
liwych zasięgów stref spękań po detonacji określonej wielkości ładunku. Obliczone w ten 
sposób ilości jednocześnie detonowanego ładunku MW były podstawą do opracowania metryk 
strzałowych dla wykonania wyłomu w skałach. Przyjęto także wielkość maksymalnego zasięgu 
spękań wywołanych detonacją poza strefę obrysy szybu równa 2,0 m. Wynika to z rozmie
szczenia rur mrożeniowych i grubości płaszcza mrożeniowego . 

2. Czynniki mechanizmu kruszenia skał wybuchem 

Detonacja MW, zachodzi laminamie, dzięki czemu istnieją fazy procesu oddziaływania 
detonacji na ośrodek skalny. Wyróżnia się tu trzy stadia: 

- stadium fali uderzeniowej, 
- stadium fali naprężeń, 
- stadium fali sejsmicznej. 
Zas i ęg fali uderzeniowej wynosi około 7 promieni ładunku , fali naprężeń 120-150 pro

mieni ładunku, przy czym strefa pierwotnej szczelinowatości wynosi 30-50 promieni, zaś 
zasięg fali sejsmicznej sięga ponad 150 promieni ładunku. Thtmienie fal zachodzi odpowiednio 
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z trzecią, drugą i pierwszą potęgą względnej odległości (R/r) miejsca pomiaru od odległości do 
źródła wybuchu. Amplituda falijest nieznaczna. Jednakże dzięki większemu czasowi działania, 
wyzwolone falą przemieszczenia mogą prowadzić do powiększania szerokości szczelin tekto
nicznych i znacznego przesunięciajednych części masywu względem drugich. Prędkość ruchu, 
która prowadzi do niszczenia ciągłości ośrodka (prędkość krytyczna), jest różna dla różnych 
skał, jednakże j eśli przekracza 1,5 m/s to taką prędkość uznaje się za niszczącą. 

Wielkość prędkości krytycznej, przy której następują spękania zależy od wielkości jednora
zowo odpalanego ładunku oraz od długości trwania impulsu; dla skał kruchych może być 
znacznie mniejsza niż 1,5 m/s. 

Cytowane w literaturze (1,2) prędkości wynoszą- dla piaskowców słabych > 350mm/s 
dla wapieni > 450 mm/s. 

Po detonacji materiału wybuchowego, w komorze ładunku następuje gwałtowne działanie na 
ścianki otworu strzałowego. Pod wpływem tego działania ścianki otworu zostają przesunięte 
w głąb skały (poszerzenie otworu kosztem zwiększenia gęstości skały w najbliższej strefie), 
mimo zwielokrotnionej wytrzymałości na ściskanie. Prędkość ruchu granicy rozdziału ośrod
ków sięga w słabych skałach do 1800 m/s . Zasięg ruchu wynosi 1-3 promieni ładunku, a więc 
o tyle poszerza się komora ładunku. Na tym etapie tracona jest znakomita większość potencjal
nej energii wybuchu, z uwagi na dwie główne składowe strat energii: 

- oporu skały i wielkości przesunięcia ścianki, 
- masy przesuwanej skały i kwadratu prędkości przesunięcia. 
Efekt spękania skał potęgowany jest w przypadku detonowania otworów rozmieszczonych 

w jednej linii i detonowanych w jednym czasie. Wzdłuż linii łączących _otwory, w których 
detonowane są ładunki MW kumulują się naprężenia większe jak w innych strefach i w pła
szczyźnie tej powstająmikroszczeliny o większym zasięgu. Właściwość ta wykorzystywanajest 
dla uzyskania szczeliny konturowej robotami strzałowymi. 

3. Wyznaczenie zasięgu strefy spękań wokół miejsca detonacji ładunków MW 

Środowisko skalne pod wpływem obciążeń dynamicznych zachowuje się w różny sposób 
i dla jasności w przedstawieniu zagadnienia, dla uproszczenia go najwygodniej jest posłużyć się 
założeniami teorii sprężystości. Pod pojęciem fali rozumie się pewną fazę ruchu cząstek 
górotworu, która możliwa jest do zapisania na oscylogramie. 

Na ogół energia fal naprężeń może być przedstawiona jako praca wykonana przez daną falę 
przy przemieszczaniu elementarnej płaszczyzny w środowisku na pewną odległość (7) . Impuls 
przemieszczenia z dokładnością wystarczającą dla praktyki aproksymuje się sinusoidą, a energię 
fali określa przede wszystkim faza ściskania, którą można wyrazić w następującej postaci: 

1t (l) 
2 

2 f . 2 2n 1 2 Un =pCP v sm -dt =-pCP v T 
0 

T 4 

w której: 
Cp- prędkość fali podłużnej, 
v - prędkość fali przemieszczeń, 
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T - okres fali, 
p - gęstość środowiska. 

Przy momentalnym strzelaniu kilka ładunków w otworach rozmieszczonych w jednej pła
sz.czyźnie od każdego z nich zaczyna się rozchodzić fala cylindryczna, ale w sumie w pewnej 
odległości od tych ładunków wytworzy się fala płaska. Rozpraszanie energii w fali płaskiej 
przedstawia zależność: 

w której: 
U o- energia detonacji ładunku MW na powierzchni kontaktu z calizną, 
U 1 - energia fali w płaszczyźnie oddalonej o odległość r od miejsca detonacji, 
a - współczynnik tłumienia energii. 

(2) 

W odległości "r" energia Ul działa na płaszczyznę S, dlatego jednostkowa energia fali 
naprężeń 

(3) 

gdzie: 
S- powierzchnia, na którą działa detonacja szeregu ładunków MW. 

Dla ścisłości, w rozważaniach trzeba jeszcze uwzględnić współczynnik 11 charakteryzujący 
stopień przejścia energii detonacji w falę naprężeń skierowanej do calizny - na połowie 
obwodu każdego ładunku. Wtedy energia: 

gdzie: 
Up - energia potencjalna ładunku MW, 
11 = 0,05 [l] 

ponieważ: 

U =p ·Y.k=M ·k= Q ·k 
p g 

dlatego: 
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(5) 

(6) 

Session I 



przy czym: 
p,V,M 
k 
g 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

- oznaczają odpowiednio gęstość, objętość i masę ładunku, 
- ciepło detonacji, 
- przyspieszenie ziemskie. 

Ostatecznie więc zmianę energii fali naprężeń z odległością można przedstawić w postaci: 

un =(~)· Qk ·e-ar 
n: Sg 

(7) 

Z warunku energetycznego pękania ośrodka powinna zachodzić zależność, że w odległości 
"r" od centrum wybuchu energia jaką niesie z sobą fala naprężeń jest większa lub równa od 
miejscowej dynamicznej wytrzymałości na rozciąganie . 

Dla praktycznego wykorzystania wzoru [7] potrzebna jest jeszcze znajomość krytycznej 
energii fal naprężeń, przy której następuje spękanie calizny. 

Nieznanym parametrem jest tutaj wykładnik a , który trzeba wyznaczyć za pomocą odpo
wiednich badań kopalnianych. Wzór (7) po przekształceniu pozwala na obliczenie zasięgu 
spękań w odległości od linii rozmieszczenia otworów lub wielkości dopuszczalnych przy 
strzelaniu ładunków, przy zadanej granicy spękań . 

Innym ze sposobów prognozowania zasięgu spękań może być metoda zaproponowana 
w pracy (4). Metoda ta polega na znalezieniu prędkości jaką uzyskuje element masy dM, 

który podany jest działaniu fal wywołanych detonacją MW. Jeżeli prędkość ta przekroczy 
krytyczną wartość dla danych warunków- skała pęka . W literaturze można spotkać wzór na 
prędkość krytyczną drgań, po której następuje szczelinowacenie (pojawienie się szczelin) 
górotworu. 

Wzór ten ma postać : 

(8) 

gdzie: 

Ykr - krytyczna prędkość drgań [mm/s], 
- wartość napr((żeń rozrywających skały [MPa], 
- impedancja skały [Pas/m], 
- współczynnik Poissona. 

Detonacja MW w otworze strzałowym wywołuje powstanie w górotworze fali napr((żeń, 
która przemieszczając się w nim powoduje pop((kanie skały (do ok. 500-600 promieni ładun
ków), a w dalszej strefie jedynie ruch cząstek tj. wywołanie fali drgań . 

Wielkość naprężeń "cr"', jakie powstają w skale na froncie fali uderzeniowej określa się 
znaną zależnością: 

a = c · v · p [N · m- 2) (9) 
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gdzie: 
c -prędkość fali podłużnej w ośrodku (prędkość dźwięku) [m· s- 1], 
v -prędkość drgań cząstek [m . s-1], 
p - gęstość ośrodka [kg · m- 3). 

Prędkość ruchu jaki uzyskuje elementama cząstka związana jest z określonym skutkiem 
w górotworze, co według pracy (l) można przedstawić w tabeli l. 

Tabela l . Pn;dkość drgań oraz skutek wywołany w górotworze 

Tablc l. Vibration speed and its cffcct on a rock mass 

Prędkość drgań [mm/s] Skutek 

do 50 Brak jakichkolwiek śladów uszkodze!l 

do 200 Początck formowania szczelin 

300-500 Mało zauważalne rozwarcie szczelin 

500-1000 Intensywne rozwarcie starych szczelin 

1000- 1500 Otwarcie szczelin tektonicznych 

1500- 3000 Zawalenic się części ścian wzdłuż tektonicznych szczelin w monolitycznym masywic 

3000-4000 
Zawalenie się powierzchni ścian, obwały skał, zawały wyrobisk do połowy ich 
pierwotnej wysokości 

4000 Pcłnc uszkodzenia skał 

Prędkość drgań wywołanych detonacją MW jest proporcjonalna do ilości detonowanego 
ładunku "Q" oraz odwrotnie proporcjonalna do odległości "R", czyli zgodnie ze znaną zależ

nością: 

(l O) 

Każda skała ma odpowiednią wartość prędkości drgań "vkr", przy której następuje jej 
pękanie, czyli szczelinowacenie. Jeżeli więc skała pęka, zachodzi zależność: 

(l l) 

gdzie: 
v~hr - chwilowa (maksymalna) prędkość drgań cząstek skały po detonacji MW [m· s- 1 ], 
Ykr -krytyczna (graniczna) prędkość drgań cząstekpowodująca spękania [m· s-1] 

Korzystając z zależności [9] otrzymujemy: 
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Gr max 
Ykr =--

p ·c 

Gr max - wytrzymałość dynamiczna na rozrywanie [N · m-2]. 

Z porównania warunku pękania skały [II] oraz wzoru [10] można napisać: 

stąd: 

R-P = Grdyn 

Ka ·Q·p·c 

(12) 

(13) 

(14) 

Zależność ta pozwala wyznaczyć zasięg spękań w skale przy detonacji określonej ilości MW. 
dla praktycznego wykorzystania tego wzoru należy wyznaczyć współczynniki K, a i 13 w danych 
warunkach górniczo-geologicznych. Szukane współczynniki charakteryzują daną skałę pod 
względem pochłaniania energii propagowanej w ośrodek, a tym samym są ściśle związane 
z warunkami, w jakich prowadzonajest eksploatacja. 

Dla wyznaczenia tych współczynników należy przeprowadzić następujące badania. W wy
wierconym w wyrobisku otworze strzałowym zdetonować stosowany w danej kopalni MW. 
W bliskiej odległości od detonowanego w otworze MW ustawić odpowiednio przystosowane 
czujniki rejestrujące prędkość drgań powstałych po detonacji (geofony). 

Sposób takiego pomiaru wraz z zastosowaniem odpowiedniej aparatury zaprojektowano 
w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego AGH. 

Znając ilość detonowanego MW Q, odległość R od otworu strzałowego do czujników oraz 
rejestrując wartości Y], v2, ... v11 można z zależności [10] wyznaczyć szukane współczynniki K, 

a, 13 dla warunków eksperymentu. Badania takie przeprowadzono w złożu melafiru w Regu
licach używając do detonacji dynamitu 50 l i odpowiedniej aparatury pomiarowej. Wzór na 
prędkość drgań wywołanych detonacją dynamitu 50 l dla złoża melafiru przyjmuje postać: 

y = 228. QI,08. R-2,04 (15) 

Postawiono pytanie, czy zmieniając rodzaj MW można uzyskać większe prędkości drgań 
cząstek w tej samej odległości, a tym samym różny zasięg spękań. Badania przeprowadzono 
w tych samych warunkach używając do detonacji różnych MW, jak: trotylu, heksogenu, pen
trytu, dynamitu 50 l, amonitu 18H, i amonitu 15GH. Zachowując podobne warunki strzelania 
założono, że współczynniki K i 13 powinny być podobne jak dla dynamitu 50 l. Zmianie 
natomiast powinien ulec współczynnik a, jako że zależy on od rodzaju MW. 

Wykonując jak poprzednio pomiar Yxyz oraz znając Q (taka sama masa) i R można wy
znaczyć współczynnik a dla różnych MW. 
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Z zależności: 

V xyz = 228 . Q a . R - 2,04 

Po przekształceniu przyjmujemy: 

V ·R2,04 
a= In _x.!._yz __ _ 

228·Q 

Po wykonaniu odpowiednich obliczeń otrzymano współczynniki a dla różnych MW. 
Zestawiono je w tabeli 2. 

Tabela 2. Wartości współczynników a dla różnych MW 

Table 2. Values o f coefficients a for different explosives 

(16) 

(17) 

Rodzaj MW AS 18H AS !5GH Hx Pt TNT DS5Gl 

a 1,76 1,73 1,67 1,64 1,6 3 !,55 

Dla potwierdzenia przydatności tych współczynników wykonano obliczenia prędkości drgań 
wedhtg wzoru: 

v = 228 . o,osa . R-~ (18) 

Przedstawione metodyki postępowania dla określenia zasięgu spękań mogą być powtórzone 
w warunkach prowadzenia robót strzałowych przy głębieniu szybu R XI. Przekształcając 

odpowiednio cytowane wzory obliczono dopuszczalną wielkość ładunku odpalanego jedno
cześnie (z tym samym stopniem opóźnienia zapalników). Ilość MW detonowana w całym 
przodku szybowym powinna być tak ograniczona aby skutki detonacji urobiły górotwór, a nie 
powodowały zniszczenia rur mrożeniowych i popękania płaszcza zamrożonych skał. Oznacza 
to, że wielkość ładunku będzie różna i zależna od odległości do obrysu szybu. 

Według obliczeń wielkość ładunku detonowanajednocześnie nie może przekraczać: 
- w otworach konturowych obrysu szybu- 5,2 kg, 
-w otworach urabiających sąsiadujących z kręgiem konturowym- 9,4 kg, 
- w otworach urabiających kręgów środkowych do 12,0 kg. 

4. Obliczenie ilości MW potrzebnego do urobienia skał 

Wielkość jednostkowego zużycia MW dla tego rodzaju zapotrzebowania energii obliczamy 

z zależności wg Suchanowa-Kutuzowa. Wzór ten ma postać : 

( )

0,4 

q =0,13 ·y·f0
'
25 ·(0,6+3,3·10-3 ·d·d 5 ) · ~: 
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gdzie: 
f - wskaźnik zwięzłości tworzywa, tu f= 2,0 
y - gęstość tworzywa, tu y = 2,2 t/m3, 
d - średnica ładunku [mm], tu d= 42 mm, 
d5 - odstęp szczelin lub grubość urabianej warstwy [m], tu 0,7, 
dk - żądany wielkość brył po strzelaniu, tu- 0,4 m, 
Q - ciepło wybuchu stosowanego MW [kcal/kg], tu Q = l 050 kcal/kg, 
q -jednostkowe zużycie MW [kg/m3] . 

Powstawieniu odpowiednich wartości, wielkość jednostkowego zużycia "q" wyniesie odpo
wiednio: 

q= 0,82 kg/m3 

Uwzględniając objętość wyłomu, jaka przypada na jeden zabiór z= l ,5 m (grubość warstwy 
urabianej), oraz średnicę wyłomu~= 10,0 m to- V= 117,75 m3, a ilość MW potrzebna do 
urobienia jednego zabioru wyłomu obliczana wedhtg zależności: 

Q=V·q (20) 

wymes1e: 

Q= 96,6 kg 

Objętość skały, która przypada na l otwór strzałowy wyniesie (rurob. = 0,9 m, głęb. otworu 
1,5 m)- V lot= 0,95 m3, a ilość MW Q1 = 0,78 kg, stąd potrzebna ilość otworów powinna 
wynosić 124 otwory. 

Takie wstępne założenia przyjęto do opracowania metryk strzałowych. 

5. Technologia wykonywania robót strzałowych w szybie 

Podstawową technologią wykonywania robót strzałowych w warunkach głębienia szybu 
R-XI ZG "Rudna" [9] powinno być strzelanie konturowe z miękkim strzelaniem ostatniego 
szeregu otworów (otwory przyociosowe) w wyłomie szybu. Należy także uwzględnić dozwo
loną wielkość detonowanego ładunku w zależności od położenia otworu strzałowego względem 
obrysu szybu. Strefa zasięgu spękań nie powinna przekraczać ustalonego zakresu co schema
tycznie pokazano na rysunku l . 

Takie zależności spękań uzyskać można stosując odpowiednie technologie wykonywania 
robót strzałowych lub stosując zróżnicowane energetycznie rodzaje MW, ładowane w poszcze
gólnych kręgach rozmieszczonych w wyłomie szybu. Zależności uzyskania takiego efektu 
pokazano na rysunku 2. 

Z uwagi na obliczone dopuszczalne wielkościjednocześnie detonowanego ładunku, ograni
czeniu podlegać także będzie wielkości MW przypadająca na jeden stopień opóźnienia. Wy
maga to dzielenia odpalanych ładunków z różnym stopniem opóźnienia w kręgach, a nie jak 
określają przepisy- "otwory w kręgach powinny być detonowane z jednym stopniem opóź-
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Rys. I. Zasi«g strefy spękań w za leżności od miejsca i energii detonacji ładunku 

Fig. I. The range o f fractured zone in relation to the place and energy o f detonation o f the charge 

RODZAJ MW 

ANFO 45 mm 

:;:: Dynamit 80% (25 mm) 
•o 
-"' c 
::l 
u 
.!!! 
~ Emulit 20 mm 
·c: 
u 
~ 

·m 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 

ODLEGŁOŚĆ [m] 

Rys. 2. Zasięg sp«kail w zależności od wartości energetycznych MW i średnicy zastosowanego ładunku 

(średnica otworów 0 42 mm) 

Fig. 2. Thc range o f fractures in relation to energetic values o f explosives and diameter o f the charges 

(110les' diameter 42 mm) 

1.6 

nienia" (§ 147 pkt 2 Dz.U. Nr 67/1995, poz 342 oraz Dz.U. Nr 3/1998, poz 6), stąd konieczne 
było uzyskanie odst((pstwa od powyższych przepisów. 

Wyższy Urząd Górniczy odpowiednią decyzją (znak L.dz.GG-024/0042/0 1/05299/2S) udzie
lił dla KGHM Polska Miedź S.A oddział ZG Rudna odstępstw od obowiązujących przepisów 
prawa górniczego. Dla sprostania powyższych wymogów należało inicjować ładunki MW 
nieelektrycznym system inicjowania np typu NONEL. Wykorzystano zapalniki nieelektryczne 
systemu NONEL MS (co 25 ms) i NONEL LP (co l 00 ms), ilość zastosowanych stopni opóźnie11 
wynika z ograniczeń wielkości ładunku. 
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Dla opracowania końcowych propozycji metryk strzałowych uwzględniających ochronę rur 
mrożeniowych i szczelności zamrożonego górotworu przyjęto ogóle zarysy technologiczne. 
Urabianie zamrożonych skał w wyłomie szybu należy : 

- wykonywać strzelanie z ograniczeniem wielkości detonowanego ładunku przypadają
cego najeden stopień opóźnienia; 

-wielkość ładunku nie powinna przekroczyć Qc 5,2 kg dla otworów konturowych i Qc 
12 kg dla otworów urabiających; 

- urabianie skał robotami strzałowymi w wyłomie prowadzić po wykonaniu szczeliny 
konturowej; 

- szczelinę konturową wykonać należy detonując ładunki MW w otworach nawiercanych 
na głębokość większą o min 15 do 20% w stosunku do założonego zabiom. Ładunki MW 
w otworach konturowych, powinny mieć średnicę mniejszą od średnicy nawierconego 
otworu strzałowego 2,0 do 2,5 razy. Jako MW proponuje się (po uzgodnieniu ze. Zle
ceniodawcą) MW szwedzki typu GURIT F 17 mm; 

- dla uzyskania szczeliny konturowej ładunki powinny być detonowane w jednym czasie 
i w pierwszej kolejności . Z uwagi na ograniczenie ładunku, otwory wywiercone w osta
tnim kręgu podzielić należy na 4 stopnie opóźnienia i detonować je zapalnikami nieelek
trycznymi NZEMs - 25s (np. systemu NONEL) z kolejnymi stopniami opóźnień; 

- zapalniki nieelektryczne w otworach strzałowych inicjować nieelektrycznie przekaź
nikami lontowymi "NONEL BUN CH CONNECTOR" łącząc je w nieelektryczny obwód 
strzałowy; 

- otwory konturowe należy załadować do końca, pozostawiając 30 cm na założenie szczel
nej przybitki; 

- otwory urabiające rozmieszczone w poszczególnych kręgach (rys. 3 i 4) należy deto
nować poczynając od środka, z uwagi na uzyskanie najkorzystniejszego efektu strzelania, 
z równoczesnym ograniczeniem destrukcyjnego oddziaływania detonacji na otoczenie, 
ładunki w kręgach powinny być detonowane w różnym czasie. Ilość stopni opóźnienia 
wynika z ograniczenia wielkości detonowania ładunku; 

- dla spełnienia wymogów możliwości powiększenia stopni opóźnień przy detonowaniu 
ładunków urabiających powinno się je inicjować zapalnikami nie-elektrycznymi typu LP 
(stopnie opóźnień liczone w decysekundach - l 00 m s). 

Innym problememjest sposób strzelania otworów włomowych. Najkorzystniejszym rozwią

zaniem byłoby zastosowanie wielkośrednicowego otworu wykonanego w osi szybu (tzw włom 
szwedzki). Wykonawcy robót strzałowych zdecydowali, że sposobem polepszającym skute
czność strzelania strefy włomowej będzie zastosowanie włomu klinowego, wykonanego z dwu 
kręgów otworów. Pierwszy krąg należy nawiercić w odległości 0,4 do 0,5 m od osi szybu, a kąt 
nachylenia otworów powinien mieć około 50°. Ładunki w tych otworach (kręgach) powinny być 
detonowane w jednym czasie. 

Propozycje metryk strzałowych, które spełniają powyższe wymagania pokazano na rysun
ku 3 i w tabeli 3. 

Z wykonanego strzelania według opracowanej metryki (rys. 3) oraz przeprowadzonej rewizji 
przodka i wybraniu urobku zaobserwowano: 

-w urobku widoczne pojedyncze nadgabaryty w formie płyt skalnych o grubości 0,4-
- 0,7 m i wysokości 0,8-2,0 m, pochodzące ze strefy przyociosowej, 
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Rys. 3. Szkic rozmieszenia otworów strzałowych i stopni opóźnień 

Fig. 3. Holcs pattern and dclays in the proposed schcma 

w odsłoniętych górnej części zabioru (od 1,0 do 1,2 m) widoczne połówki odwierconych 
otworów, 
pomiędzy otworami strzałowymi ocios wyrównany bez oznak zniszczenia calizny w głąb 
górotwom, 
w dolnej części zabioru (0,4 do 0,6 m) na całym obwodzie szybu pozostał pierścień skał 
pomiędzy kręgami VI i VII, wyraźnie oddzielony od calizny szczeliną szerokości do 2 cm 
widoczną pomiędzy pozostałościami otworów strzałowych kręgu VII, 
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Rodzaj otworów 

Krąg O wiomowy 

Krąg l wiomowy 

Krąg 2 sekcja l 

Krąg 2 sekcja 2 

Krąg 3 sekcja l 

Krąg 3 sekcja 2 

Krąg 4 sekcja l 

Krąg 4 sekcja 2 

Krąg 4 sekcja 3 

Krąg 5 sekcja l 

Krąg 5 sekcj a 2 

Krąg 5 sekcj a 3 

Krąg 6 sekcja l 

Krąg 6 sekcja 2 

Krąg 6 sekcj a 3 

Krąg 7 sekcj a l 

Krąg 7 sekcja 2 

Krąg 7 sekcja 3 

Krąg 7 sekcja 4 

Krąg 7 sekcja 5 

RAZEM: 

Inicjacja 

zwłoka 

zapalników opóźnienie [ms] 

NON EL 

MS nr 14 350 

MS nr 15 375 

MS nr 16 400 

MS nr 17 425 

MS nr 18 450 

MS nr 19 475 

MS nr 20 500 

LP nr 6 600 

LP nr 7 700 

LP nr 8 800 

LP nr 9 900 

L P nr l O l 000 

LP nr I I l 110 

LP nr 12 l 235 

LP nr 14 l 400 

LP nr O 25 

MS nr 3 75 

MS nr 4 100 

MSnr5 125 

MS nr 6 ! 50 

Tabela 3. Propozycja stosowania środków strzałowych 

Tablc 3. Proposal conccming the use o f explosivcs 

Ilość nabojów 

Długość Kąt 
Ilość otworów ładunek MW w otworze 

otworu nachylenia 
w kr~gu- sekcj i 

[m] [stopni] Dyn. Sk . !OG5H G U RIT 

~36 375 g ~ 17 11 5 g 

4 l 60 2 szt 750 g O szt O g 

6 1,8 70 4 szt 1500 g O szt O g 

5 1,75 80 3 szt 1125 g O szt O g 

5 1,75 80 3 szt 1125 g O szt O g 

7 1,7 90 3 szt 11 25 g O szt O g 

7 1,7 90 3 szt 1125 g O szt O g 

7 1,7 90 3 szt 1125 g O szt O g 

6 1,7 90 3 szt 1125 g O szt O g 

6 1,7 90 3 szt 1125 g O szt O g 

8 1,7 90 3 szt 1125 g O szt O g 

8 1,7 90 3 szt 1125 g O szt O g 

8 1,7 90 3 szt 11 25 g O szt O g 

lO 1,7 90 2 szt 750 g O szt O g 

lO 1,7 90 2 szt 750 g O szt O g 

lO 1,7 90 2 szt 750 g O szt O g 

14 1,8 84 O szt O g 3 szt 345 g 

14 1,8 84 O szt O g 3 szt 345 g 

14 1,8 84 O szt O g 3 szt 345 g 

14 1,8 84 O szt O g 3 szt 345 g 

14 1,8 84 O szt O g 3 szt 345 g 

177 otworów 109,9 kg 210 szt 24,2 kg 

Ładunek 

MW/otwór 

[g] 

750 g 

1500 g 

1125 g 

1125 g 

11 25 g 

1125 g 

1125 g 

11 25 g 

11 25 g 

1125 g 

1125 g 

1125 g 

750 g 

750 g 

750 g 

345 g 

345 g 

345 g 

345 g 

345 g 

Ładunek 

MW/stopień 

opóźnienia 

[kg] 

3,000 kg 

9,000 kg 

5,625 kg 

5,625 kg 

7,875 kg 

7,875 kg 

7,875 kg 

6,750 kg 

6,750 kg 

9,000 kg 

9,000 kg 

9,000 kg 

7,500 kg 

7,500 kg 

7,500 kg 

4,830 kg 

4,830 kg 

4,830 kg 

4,830 kg 

4,830 kg 

134,03 kg 
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- pozostałość ta została urobiona mechanicznie co powodowało wydłużenie cyklu o 6 do 
8 godz, 

- środkowa część przodka szybowego wewnątrz kręgu VI była czysta bez fajek. 
Obserwacje te potwierdziły podstawowe założenia w zaproponowanej technologii, tj. sposób 

ograniczenia zasięgu spękań a tym samym zasięgu niszczenia zamrożonego górotworu i ochro
nie rur mrożeniowych. Niezadawalającym było uzyskane rozdrobnienie urobku po strzelaniu. 

Na podstawie tych obserwacji rozpoczęto modyfikacje metryk strzałowych głównie w kie
runku wyeliminowania nadgabarytów. Służby strzałowe PeBeKa Lubin zadecydowały, że 
skuteczność tę można poprawić przez wydh1żenie kolumny ładunków MW w kręgu VI i VII) 
oraz zwiększając ilość otworów w kręgu VI z 30 dO 35 i także w kręgu konturowym (łącznie 
nawet 207 otworów ze 147). Sposób ten znacznie zwiększał pracochłonność i komplikował 
technologię wykonywania wyłomu szybu. 

Kolejne strzelania potwierdziły skuteczność i sposób wykonywania szczeliny konturowej , 
ale dalej problemem było brak lub małe rozdrobnienie skał pomiędzy kręgami VI i VII. 
Zamrożone skały w rejonie wykonywanego wyłomu szybu bardzo mocno pochłaniają energię 
z detonowanych ładunków MW. Obliczone wg wzoru (19) zapotrzebowanie energii na uro
bienie "q" należało powiększyć nawet 30-40%. Należało więc zwiększyć ilość wierconych 
otworów strzałowych w strefie urabiania nawet do 154 (pierwotnie 127 otworów), przez co 
otwory były bardziej zagęszczone w przekroju wyłomu szybu. 

Zauważono także powtarzające się niewypały z powodu zaprasowania Emulgitu (fala na
prężeń w bliskiej odległości od sąsiedniego otworu powodowała "ściskanie" i niszczenie 
pęcherzyków powietrznych MWE) ładowanego w centralnych strefach wyłomu szybu. 

Zmniejszenie pracochłonności i uproszczenia technologii urabiania było powodem ko
lejnych modyfikacji metryk acz nie wyklucza się, że powodem niepowodzeń mogło być nie
dokładność w wykonywanych wierceniach i sposobie ładowania otworów strzałowych. 

Zmniejszenie pracochłonności i uproszczenie technologii było podstawowym powodem 
podjęcia następnego etapu zmian. Na podstawie obserwacji zachowania się ociosu - pełna 

stabil-ność przy braku oznak zniszczenia calizny na zewnątrz (poza obrys wyłomu), podjęto 
udaną próbę urabiania robotami strzałowymi bez stosowania wstępnego szczelinowania. 

Zachowano przy tym pozostałe zasady strzelania przewidziane dla realizacji celu nadrzęd
nego jakim powinno być ochrony rur mrożeniowych i płaszcza zamrożonych skał. 

Uwzględniając zdobyte dotychczas doświadczenia oraz potwierdzone strzelaniami wiel
kości detonowanych ładunków, przyjęto następujące zasady dla zmodyfikowanych metryk 
strzałowych , na podstawie których wykonywane są roboty strzałowe. 

Zasady te określają: 

- zmniejszanie dopuszczalnej wielkości ładunku odpalanego jednocześnie wraz ze zbliża

niem się do ociosu szybu, 
- ograniczenie wielkości ładunku odpalanego jednocześnie tym samym stopniem opóźnie

nia, 
- podział kręgów na segmenty odpalane kolejnymi stopniami opóźnień zapalników, 
- zmniejszanie wielkości ładunku w pojedynczym otworze strzałowym wraz ze zbliżaniem 

się do ociosu szybu, 
- stosowanie MW specjalnego o niskiej koncentracji ładunku- Dynotexu do przedłużenia 

kolumny MW w otworach strzałowych kręgu sąsiadującego z konturowym, 
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- odpalanie kręgu konturowego w ostatniej kolejności z małym nabojem udarowym dyna
mitu i Dynotexem jako materiałem podstawowym. 

Taki sposób wykonywania robót strzałowych przedstawiono w kolejnych metrykach np. 
07/R-XI/2001 , a uproszczone ich schematy pokazano na rysunkach 4, 5 oraz w tabeli 4. 

Sesja I 

'lo~- H- ' •\· 

ł O!~J .'· · h" ~·,, 

l . 
1-'· 
f,, 

'· 
'' ' ' 

.~·. r łontov -

.. ·, 

t:""""" 

,. '1-;// 

·tł 

1(:00)/'11 

! • 

\ 
\ 

,. 
) 

' ~ . J .. 

ł 
' 

' 
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Rys. 5. Rozmieszczenie otworów i stopni opóźnienia w proponowanej metryce 

Fig. 5. Holcs pattern and delays in thc proposcd schema after changes 

6. Uwagi i wnioski końcowe 

Zaproponowana technologia urabiania robotami strzałowymi zamrożonych skał przy wyko
naniu wyłomu szybu R-XI w ZG Rudna sprawdziła się . Prowadzone roboty strzałowe nie 
powodują uszkodzenia rur mrożeniowych (ciśnienia solanki w rurach są utrzymywane w nor-
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Rodzaj otworów 

Krąg O wiomowy 

Krąg l wiomowy 

wiomowy 
Krąg 2 

wiomowy 

sekcja l 
Krąg3 

sekcja 2 

sekcja l 

Krąg 4 sekcja 2 

sekcja 3 

sekcja l 

sekcja 2 

Krąg5 sekcja 3 

sekcja 4 

sekcja 5 

sekcja l 

sekcja 2 

sekcja 3 

sekcja 4 

sekcja 5 

Krąg 6 sekcja 6 

sekcja 7 

sekcja 8 

sekcja 9 

sekcja l O 

sekcja Ił 

~ZEM: 

Tabela 4. Zestawienic ilości zapalników i ładunków MW w otworach strzałowych po korekcie 

Tablc 4. Specification ofthe number o f cletonators and explosive chargesin b las t holcs after correction 
- --

Inicjacja Ilość naboj ów.'ładunek MW w otworze 
Ilość otworów Długość 

Kąt nachylenia EmulgitLWC zwłoka 
opóźnienie w kręgu - otworu Dynamit IOG5H Dynolex 

zapalników [stopni] ALAN 
[ms] sekcji [m] 

NON EL <!>32 300 g <!>36 800 g <1>17 120 g 

LP nr O 25 3 1,20 60 1,0 szt 800 g 

MS nr 3 75 6 2,20 70 2,5 szt 2000 g 

MS nr4 100 6 2,10 80 2,5 szt 2000 g 

MSnr5 125 6 2, 10 80 2,5 szt 2000 g 

MS nr 6 150 8 2,00 90 2,0 szt 1600 g 

MS nr 7 175 8 2,00 90 2,0 szt 1600 g 

MS nr lO 250 8 2,00 90 2,0 szt 1600 g 

MS nr l l 275 8 2,00 90 2,0 szt 1600 g 

MS nr 12 300 8 2,00 90 2,0 szt 1600 g 

MS nr 13 325 7 2,00 90 1,5 szt 1200 g 1,0 szt 120 g 

MS nr 14 350 7 2,00 90 1,5 szt 1200 g 1,0 szt 120 g 

MS nr 15 375 7 2,00 90 1,5 szt 1200 g 1,0 szt 120 g 

MS nr 16 400 7 2,00 90 1,5 szt 1200 g 1,0 szt 120 g 

MS nr 17 425 7 2,00 90 1,5 szt 1200 g 1,0 szt 120 g 

MS nr 18 450 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

MS nr 19 475 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

MS nr 20 500 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr 6 600 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr 7 700 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr 8 800 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr 9 900 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr lO 1000 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr II 1110 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr 12 1235 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

LP nr 14 1400 5 2,00 84 2 szt 600 g 3,0 szt 360 g 

15 l otworów II O szt 33,0 kg 180,5 szt J.~~ 200 szt ~!L 

Ładunek 

MW/otwór 
[g] 

800 g 

2000 g 

2000 g 

2000 g 

1600 g 

1600 g 

1600 g 

1600 g 

1600 g 

1320 g 

1320 g 

1320 g 

1320 g 

1320 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

960 g 

L_ 

Ładunek 

MW/stopień 

opóźnienia 

[kg l 

2,400 kg 

12,000 kg 

12,000 kg 

12,000 kg 

12,800 kg 

12,800 kg 

12,800 kg 

12,800 kg 

12,800 kg 

9,240 kg 

9,240 kg 

9,240 kg 

9,240 kg 

9,240 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

4,800 kg 

201,4 kg 
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mie), a poza obrysem wyłomu szybu nie zauważono widocznych spękań w głąb calizny. Po 
wybraniu odstrzelonego urobku profil wyłomu szybu jest w miarę równy i regularny. Wypeł
nienia masy betonowej pomiędzy obudową szybu a górotworem nie są duże co jest powodem 
znacznych oszczędności tak materiału jak i czasu zabudowy jednego segmentu obudowy. 
Zastosowany do inicjowania ładunków nieelektryczny system inicjowania NONEL potwierdził 
bardzo szerokie możliwości kombinacji kolejności i sposobu inicjowania ładunków MW. 
Inicjowanie ładunków zapalnikami elektrycznymi znacznie ogranicza możliwość kombinacji 
kolejności inicjowania, a w zaproponowanej technologii inicjowanie zapalnikami elektrycz
nymi było by niemożliwe. 

Po zakończeniu urabiania robotami strzałowymi wyłomu głębionego szybu R-XI w ZG 
Rudna, uwagi dotyczące modyfikacji sposobu jego wykonania zastaną opracowane i opubli
kowane w czasopismach fachowych. 
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Limitation of range of fractured zone due to blasting works while shaft 
sinking in Rudna Mine 

Abstract 

In the pa per, i t has been described the technology ofblasting works associated the breakout in 
frozen rocks while shaft sinking in Rudna Mine, including protection problems against de
structive activity onto freezing coats and pipes. It has been proposed the calculation method for 
determination of acceptable charges volume, that detonation will not result in harmful frac
turing ofthe frozen zone and freezing pipes. 
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Problemy likwidacji szybów kopalnianych na podstawie doświadczeń 
KWK "Morcinek" w aspekcie wybuchu metanu w szybie III 

Słowa kluczowe 

Szyby kopalniane- zagrożenie wybuchem metanu -likwidacja szybów- środki techniczno
-technologiczne 

Streszczenie 

Na wstępie przedstawiono ogólną charakterystykę procesu likwidacji szybów w kopaniach 
Rybnickiego Okręgu Węglowego i w górnictwie węgla kamiennego w Polsce. Na podstawie 
doświadczeń uzyskanych w związku z wybuchem metanu w szybie III kopalni "Morcinek" 
przedstawiono problemy technologiczne podczas likwidacji szybów w warunkach silnego za
grożenia metanowego oraz nowatorskie działania prewencyjne podejmowane w celu zapew
nienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego. Przeprowadzono analizę stosowanych techno
logii likwidacji szybów i sformułowano podstawowe wymagania techniczne i technologiczne 
a także kontrolno-pomiarowe mogące zagwarantować bezpieczne prowadzenie likwidacji szy
bów w kopalniach węgla kamiennego. 

l. Wstęp 

Restrukturyzacja polskiego górnictwa wymagała także dokonania likwidacji kopalń węgla 
kamiennego. Poligonem doświadczalnym były kopalnie wałbrzyskie. Dalsze doświadczenia 
uzyskano w trakcie likwidacji kopalń Zagłębia Górnośląskiego, zwłaszcza silnie metanowych. 
Dawniej kopalnie na ogół małe i płytkie po prostu porzucano. Obecnie prawo geologiczno-gór
nicze wymaga aby przedsiębiorca przeprowadził likwidację zakładu górniczego w tym szybów 
kopalnianych i rekultywację terenu kopalni. Zbędne szyby należy likwidować ze względu na 
zagrożenia dla czynnych wyrobisk górniczych, ochronę terenu powierzchni i znajdujących się 
na niej budowli oraz bezpieczeństwo publiczne. 

2. Likwidacja szybów 

Powszechnie stosowane są następujące sposoby likwidacji szybów: 
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l) zamknięcie szybu płytą izolacyjną, 
2) podsadzenie szybów, 
3) zatopienie wodą (słodką lub słoną) szybów. 
Ogółem w wyniku likwidacji kopalń węgla kamiennego na Dolnym i Górnym Śląsku 

prowadzonej w latach 1991-1999 zlikwidowano około 2400 km wyrobisk dołowych oraz 
około 77 km szybów i szybików (rys. l, 2) . 
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Rys. l. Likwidacja szybów kopalnianych w Polscc w latach 1991-1999 
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3. Likwidacja KWK "Morcinek" 

W związku z trwałą nieretownością, KWK "Marcinek" została postawiona w stan likwidacji 
w 1988 r. W odniesieniu do likwidacji szybów kopalni "Marcinek" zastosowanie mogło mieć 
w zasadzie 5 wariantów [8] : 

l) likwidacja przez zamknięcie płytami szybów i utrzymywanie odwadniania pompą głę-
binową lub poprzez rurociąg z komorami przelewowymi, 

2) likwidacja przez zatopienie wodą słodką z zewnątrz, 
3) likwidacja przez samozatopienie (wodą słoną), 
4) otamowanie szybów w sposób umożliwiający utworzenie z kopalni zbiornika gazu -

metanu (zbiornik dla gazu zewnętrznego wysokometanowego), 
5) likwidacja przez zasypanie, w sposób umożliwiający ich rekonstrukcję w przyszłości. 
Z przeprowadzonych analiz w zakresie wyłączenia kopalni "Marcinek" z ruchu i związa

nych z tym prac dla zabezpieczenia szybów jako podstawowych wyrobisk do dalszych rozważań 
przyjęto: 

Wariant I - izolacja poszczególnych rejonów i podszybi tamami i zamknięcie szybów 
płytami żelbetowymi z pozyskiwaniem metanu poprzez istniejącą sieć rurociągów odrnetano
wama. 

Wariant II - likwidacja szybów poprzez ich zasypanie materiałem np. mieszaniną piasku 
i kamienia popłuczkawego umożliwiającym ich późniejsze odtworzenie. 

W związku z brakiem zainteresowania sięprzez Polskie Górnictwo Nafty i Gazu wariantem I 
zmierzającym do utworzenia zbiornika gazu żiemnego przystąpiono do realizacji wariantu II. 

KWK "Morcinek" po zakończeniu wydobycia ze ścian, co nastąpiło 31.10.1998 r., przystą
piła do likwidacji wyrobisk podziemnych W pierwszej kolejności zdemontowano i wytran
sportowano wyposażenie ścian i wyrobisk przyścianowych. Następnie wykonano korki pod
sadzkowe zamykające rejony ścian. W dalszej kolejności demontowano i wydawano urządzenia 
oraz tamowano wyrobiska i rejony wentylacyjne począwszy od najdalej położonych od szybów. 
\V ostatniej fazie wykonano korki izolacyjno-oporowe na podszybiach szybów I, II i·III zgodnie 
z opracowanym projektem i technologią. 

W okresie do dnia 31.03.99 r. zlikwidowano lub otamowano 33 858mb wyrobisk dołowych 
w tym: 

- 637mb wyrobisk eksploatacyjnych 
- 33 221mb wyrobisk korytarzowych i komorowych. 
W ramach prowadzonych w roku 1999 robót likwidacyjnych wykonano: 4 tamy murowe, 33 

korki izolacyjno-oporowe oraz 42 korki podsadzkowe. 
Następnie przystąpiono do likwidacji szybów. Do zlikwidowania były 4 szyby kopalniane 

o łącznej długości 4136 m . W pierwszej kolejności, po odizolowaniu szybu II tamami izo
lacyjno-oporowymi od pozostałych wyrobisk rozpoczęto od dnia 06.04.1999 r. jego zasypy
wanie. Zasypywanie szybu II (kamieniem i pospółką żwirową w stosunku 4: l) zakończono dnia 
14.06.1999 r. Ogółem do szybu wsypano 133 910 t, w tym: kamień 105 860 t, pospółka 25 855 t, 
ił 2195 t. Ostatnie 16 m zasypano iłem. 

W dniu 24.05.1999 r. przystąpiono do zasypywania szybu I zgodnie z "Projektem Tech
nicznym likwidacji szybów I, II, III i V KWK "Marcinek". W trakcie zasypywania szybu I 
stwierdzono, że: 
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-według obliczeń szyb do poziom 950 m powinien być zasypany w dniu 28.05.1999 r., 
a do poziomu800m w dniu 09.06.1999 r., 

- w dniu 17.06.1999 r. wykonano kontrolny pomiar poziomu zasypania szybu. Pomiar ten 
wykonano przez opuszczenie do szybu linki z obciążnikiem. W czasie pomiaru stwier
dzono, że szyb zasypany jest do głębokości 800m, a wg obliczeń powinien być zasypany 
do poziomu 650 m, 

- w dniu 22.06.1999 r. wykonano drugi pomiar i stwierdzono, że szyb zasypany jest do 
głębokości 680 m. 

W dniu 24.06.1999 r. o godz. 945 nastąpił słaby wybuch metanu w szybie III, w związku 
z czym nastąpiła przerwa w zasypywaniu szybu I. Po wznowieniu zasypywania szybu I w dniu 
28 .061999 r. nastąpiło obsunięcie zasypu o 379m, tj. z poziomu 608 m do poziomu 987 m. Po 
obsunięciu się zasypu nadal kontynuowano zasypywanie szybu I, aż do jego pełnego zasypania. 
Zasypywanie szybu I zakończono w dniu 06.08.1999 r. Łącznie wsypano 238 304 t materiału 
zasypowego, w tym 219 276 t kamienia, 13 328 t piasku, 4300 t pyłu oraz 1400 t iłu. 

W dniu 07.06.1999 r. w szybie III zlikwidowano urządzenie wyciągowe wielkogabarytowe, 
a w dniu 09.06.1999 r. wyciąg awaryjno-rewizyjny. Od dnia 16.06.1999 r. rozpoczęto wykony
wanie zsuwni w piwnicy przyszybowej dla zasypywania szybu. W tym dniu przy pomocy robót 
spawalniczych ucięto dźwigary konstrukcji nośnej pomostu wahadłowego i blachy podestowe 
oraz rozpoczęto skuwanie obudowy betonowej głowicy szybu w piwnicy przyszybowej . 

W dniu 21.06.1999 r. ucięto , robotami spawalniczymi, pręty zbrojeniowe w miejscach 
skutego betonu i rozpoczęto budowę konstrukcji nośnej zsuwni składającej się z dwóch dźwi
garów oraz trzech odcinków prowadników szybowych. W dniach 21 i 22.06.1999 r. na zmianach 
pierwszych, przy pomocy robót spawalniczych wykonano połączenie prowadników do górnego 
dźwigara oraz w jednym przypadku do dźwigara dolnego. 

W dniu 24.06.1999 r. w KWK "Marcinek" prowadzone były roboty związane z zasypywa
niem szybu I oraz prace przygotowawcze, związane z przygotowaniem szybu III do zasypy
wania. W godzinach 700-800 na zrębie szybu III stwierdzono silne zdławienie przepływu 
powietrza w szybie I, spowodowane częściowym zasypaniem podszybia na poziomie 650 m. 

Zabudowany na poziomie 20m poniżej kanału wentylacyjnego czujnik CH4 wykazywał 
stężenia metanu około 0,2%. W dniu 24.06.1999 r. o godz. 945 w związku z wybuchem metanu 
wentylator główny WPK-3,9 pracujący przy szybie III wypadł z ruchu. 

W wyniku wybuchu metanu obrażeń (wypadki lekkie) doznało 9 pracowników zatrudnio-
nych w rejonie szybu. Byli to pracownicy oddziału szybowego: 

- sztygar oddziałowy MS w budynku nadszybia, 
- pracownik fizyczny na zrębie szybu, 
-pracownik fizyczny w klatce awaryjnego urządzenia wyciągowego (demontaż urzą-

dzenia sygnalizacyjnego), 
- dwóch pracowników fizycznych w piwnicy po pomostem, 
- czterech pracowników fizycznych poza budynkiem nadszybia, prowadzących prace 

związane z podłączeniem wentylatora do lutniociągu. 

Ponadto w wyniku wybuchu uszkodzeniu uległ budynek nadszybia oraz stacja wentylatorów 
głównych . 

W pierwszej fazie akcji udzielono pomocy poszkodowanym. Jednego z poszkodowanych 
przewieziono na obserwację do szpitala w Siemianowicach, natomiast dwóch do Wojewódz-
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kiego Szpitala w Jastrz~biu Zdroju. Pozostali poszkodowani po udzieleniu pomocy lekarskiej 
wrócili do domów. Bezpośrednio po zdarzeniu zabezpieczono dojście do szybu III posterunkami 
oraz wyznaczono granicę strefy zagrożenia w odległości 20 m od budynku nadszybia szybu III 
oraz budynku stacji wentylatorów. Równocześnie podawano wad~ ze wszystkich możliwych 

hydrantów. 
St~żenia metanu około 4-5% i tlenku węgla do 30 ppm występowały w powietrzu, które 

wypływało z otwartych rurociągów z poziomów 650 i 950 m nad zrąb szybu III przez okres dwu 
godzin po wybuchu. · 

Dla zbadania przyczyn zdarzenia i oceny stanu zagrożenia powołany został przez Prezesa 
JSW S.A. Zespół Ekspertów z Głównego Instytutu Górnictwa, Folitechniki Śląskiej, Centralnej 
Stacji Ratownictwa Górniczego, Okr~gowej Stacji Ratownictwa Górniczego, pod przewodni
ctwem prof. dr hab. inż . H. Bystronia. W dniu 24.06.1999 r. o godz. 1300 na posiedzeniu Zespołu 
Ekspertów przyjęto, że tlenek w~la w szybieiii może być produktem zaistniałego wybuchu 
metanu lub pożaru W związku z zagrożeniem wystąpienia dalszych wybuchów metanu podjęto 
decyzję o neutralizacji azotem mieszaniny metanu i powietrza wyst@ującej w szybie. 
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Nadszybie 
szybu III 

Wyrobisko kamienne
poziom 650m 

i przerwanie obiegu ' 
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Rys. 3. Schemat sytuacji wentylacyjnej przed zaistnieniem wybuchu metanu w szybie III 

Fig. 3. A diagram ofthe ventilation situation beforc thc methane explosion inpit shaft III 
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O godz. 1450 przyjechały 2 zastępy ratowników oraz zespół do obsługi chromatografu 
z OSRG w Wodzisławiu. Rozciągnięto 3 linie chromatograficzne, podłączono chromatograf 
i rozpoczęto pomiary. 

Stosownie do ustaleń Zespołu Ekspertów w ramach profilaktyki przeciwwybuchowej przy
gotowano instalację do podawania azotu z powierzchni do szybu III. Od godz. 2245 rozpoczęto 
tłoczenie azotu do szybu III za pomocą urządzenia typu UZA-1. Do podawania azotu z po
wierzchni wykorzystano istniejący w szybie III do poziomu 950 m rurociąg ~ 300 mm. Uru
chomiony zestaw urządzeń UZA-1 umożliwiał podawanie do szybu III 1200 m3/h (0,33 m3/s) 
azotu. Dla uintensywnienia procesu inertyzacji szybu III w dniu 29.06.1999 r. o godzinie 11 OO 

uruchomiono drugie urządzenie UZA-1 tłączące azot istniejącym rurociągiem ~ 300 mm na 
poziom 650 m. Uruchomione obydwa zestawy umożliwiały podawanie do szybu III strumieni 
objętości azotu: 1200 + 1300 = 2500 m3/h = 41,6 (0,69 m3/s).W czasie inertyzacji nastąpił trwały 
zanik tlenku węgla w szybie III ,co potwierdziło hipotezę, że tlenek był produktem wybuchu 
metanu, a nie pożaru-. W związku z czym zakończono podawanie azotu do szybu III dniu 
05.07.1999 r. o godz. 1400. Łącznie zatłoczono 214 000 m3 azotu. 

Przewietrzanie szybu III wznowiono po zakończeniu podawania azotu, tj. od godziny 14°0 

dnia 05.07.1999 r. Do przewietrzania wykorzystano [10]: rurociąg nr l o średnicy 300 mm do 
poziomu 950 m, rurociąg nr 2 o średnicy 150 mm do poziomu 950 m, rurociąg nr 3 o średnicy 
300 mm do poziomu 650 m, podłączonych w fazie prób, do inżektorów, wentylatorów lutnio
wych i stacji sprężarek 0,6 Mpa. 

Od dnia 05.07.1999 r. godzina 1400 do dnia 06.07.1999 r. godzina 900: 
- do rurociągów nr l i 2 podłączono powietrze sprężone ze stacji sprężarek głównych, 
- do rurociągu nr 3 podłączono tłoczący wentylator powietrzny WLP-602. 
Od dnia 06.07.1999 r. godzina 9°0 do dnia 11.07.1999 r. godzina 16°0: 
- do każdego rurociągu nr l i nr 3 podłączono wentylator elektryczny WLE-603B, 
- do rurociągu nr 2 nadal tłoczono powietrze sprężone ze stacji sprężarek głównych. 
Suma wydajności objętościowych wentylatorów WLE-603B wynosiła około 470 m3/min 

i powietrza. 
Od dnia 11.07.1999 r. godzina 1600 do dnia 12.07.1999 r. godzina 400 do rurociągu nr 3 podłą

czone były dwa inżektory typu "Cyklon-80". Wobec niewprowadzenia zmian przy pozostałych m
rociągach, łączna ilość powietrza podawana do wszystkich rurociągów wynosiła około 430m3/min. 

Od dnia 12.07.1999 r. godzina 400 do dnia 13.07.1999 r. godzina 113° wprowadzono zmianę 
polegającą na podawaniu powietrza sprężonego do rurociągu nr l. Ilości powietrza podawanego 
do rurociągów wynosiły: rurociąg nr 1- około 350m3/min, rurociąg nr 2 -około 200m3/min, 
rurociąg nr 3- około 350m3/min; łącznie około 900m3/min. 

3. Przyczyny wybuchu metanu w świetle dochodzeń specjalnej Komisji powołanej przez 
Prezesa WUG 

W dniu 24.06.1999 r. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Komisję dla zbadania 
przyczyn i okoliczności wybuchu metanu i wypadku zbiorowego zaistniałego w KWK "Mar
cinek" - Decyzja nr 13 Prezesa WUG.,która stwierdziła,że przyczyną wybuchu metanu wszy
bie III KWK "Morcinek" było nagromadzenie w nim metanu o stężeniach wybuchowych 
i wykonywanie robót spawalniczych na zrębie szybu. 
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Do zaistnienia zdarzenia przyczyniły się: 
l. Prowadzenie robót związanych z likwidacją szybu III w sposób niezgodny z obowią

zującymi przepisami, polegający na wykonywaniu robót spawalniczych bez wymaganego zez
wolenia i zachowania niezbędnych środków bezpieczeństwa. 

2. Nieskuteczna wentylacja szybu III polegająca na przewietrzaniu go za pomocą wenty
latora głównego przy silnym dławieniu przepływu powietrza pomiędzy szybem I i III na 
poziomie 650 m przy równoczesnym, nieskutecznym przewietrzaniu ślepego odcinka szybu III 
poniżej poziomu 650 m. 

3. Nieprawidłowa praca osób kierownictwa i dozoru ruchu, polegająca na tolerowaniu 
wykonywania robót spawalniczych na zrębie szybu III przy braku rozeznania oraz analizy 
warunków wentylacyjnych i zagrożenia metanowego. 

Przyczyną wypadku zbiorowego było objęcie skutkami wybuchu metanu, pięciu pracowników 
przebywających w budynku nadszybia szybu nr III oraz czterech pracowników przebywających 
obok tego budynku, którzy doznali lekkich obrażeń ciała w postaci potłuczeń i oparzeń. 

Wnioski Komisji w odniesieniu do KWK "Morcinek" 
l. Likwidację szybu nr III prowadzić na podstawie zaktualizowanego lub nowego projektu 

technicznego wraz z technologią wykonywania robót, uwzględniającego m.in. ustalenia zespołu 
ekspertów powołanego przez Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. celem dokonania 
analizy wybuchu metanu i wskazania dalszego sposobu likwidacji szybu nr III. 

2. Opracować i wdrożyć odpowiednie i skuteczne środki organizacyjno-techniczne zabez
pieczające szyb nr III przed wybuchem metanu. 

3. Prowadzić na bieżąco analizę kształtowania się zagrożenia metanowego przez dział 
wentylacji oraz przedkładać stosowne materiały na posiedzenie Kopalnianego Zespołu ds . 
Zagrożenia Metanowego. 

4. Przeprowadzić szkolenie osób kierownictwa i dozoru ruchu na okoliczność prawidłowego 
prowadzenia robót związanych z likwidacją zakładu górniczego. 

Wnioski Komisji w odniesieniu do wszystkich podziemnych zakładów górniczych pro
wadzących częściową lub całkowitą likwidację 

l. Zapewnić bieżącą kontrolę i odpowiednie modyfikowanie sieci wentylacyjnej likwi
dowanych zakładów górniczych, z uwzględnieniem dostosowania parametrów pracy wenty
latorów głównych do poszczególnych etapów likwidacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
likwidacji szybów w kopalniach metanowych. 

2. Wprowadzić zasadę opiniowania przez odpowiednie Komisje problemowe, powołane 
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, istotnych zagadnień w aspekcie zagrożeń wy
stępujących w procesie likwidacji zakładów górniczych: 

3. Podczas likwidacji szybów wyznaczać wokół nich strefy ochronne, wynikające z zagrożeń 
naturalnych i technicznych, a przebywanie ludzi i prowadzenie robót w tych strefach winno 
odbywać się pod szczególnym nadzorem odpowiednich służb. 

Wnioski Komisji w odniesieniu do zaplecza naukowego 
Opracować sposoby postępowania przy likwidacji szybów uwzględniające między in

nymi : 
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- hydrogeologiczne i gazowe warunki istniejące w obrębie likwidowanego szybu, 
- zagrożenie metanowe panujące w rejonie otamowanych pól eksploatacyjnych w okresie 

poprzedzającym likwidację, 

- zabezpieczenia poszczególnych poziomów kopalni na podszybiach, 
- likwidację zbrojenia szybu oraz urządzeń szybowych, 
- technologie i rodzaj materiałów zastosowanych do wypełniania wyrobisk, 
- rodzaj i sposób zamknięcia wylotu szybu (całkowite wypełnienie, korek podsadzkowy 

lub sarkofag), 
- przewietrzanie szybów przed rozpoczęciem podsadzania i w czasie podsadzania, 
- inne.zagrożenia występujące po likwidacji, w odniesieniu do powierzchni i sąsiednich 

zakładów górniczych. 

4. Sposób likwidacji szybu III oraz monitoring zagrożeń gazowych i głębokości zasypu 
w sokresie po wybuchu metanu w KWK "Morcinek" 

Od dnia 28.06.1999 r. rozpoczęto podawanie do szybu III pyłów dymnicowych; które 
prowadzono do dnia 31.08.1999 r. Zaprzestanie podawania pyłów i rozpoczęcie zasypywania 
szybu III kamieniem popłuczkowyru mogło nastąpić dopiero po wykonaniu odpowiedniego 
otworu wielkośrednicowego, który odwiercono z powierzchni do lunety wentylacyjnej i zabudo
waniu w niej zsypni, po której materiał zasypowy kierowany był do rury szybowej. Zastosowana 
technologia zasypywania szybu przyjęta została ze względów bezpieczeństwa, ponieważ nie 
było możliwości bezpośredniego sypania materiału ze zrębu szybu do rury szybowej . z powodu 
uszkodzenia budynku nadszybia i wylotu szybu III, zaistniałego wskutek wybuchu metanu. Od 
dnia 31 .08. 1999 r., po wykonaniu otworu, przystąpiono do zasypywania szybu III i zaprzestano 
podawania mieszaniny pyłów dymnicowych z wodą. 

Podczas zasypywania szybu III wystąpiło trzykrotne obsunięcie się zasypu: 
- w dniu l 0.09.1999 r. o 434 m (z poz. 331m do poz. 765 m), 
- wdniu01 .10. 1999r. o597m(zpoz. 171 m do poz. 768m), 
-w dniu 11.10.1999 r. o 131m (z poz. 516 m do poz. 647 m). 
Ogółem do zasypania szybu III zużyto 331 039 ton materiałów w tym: 
-kamienia popłuczkawego 277663 ton, 
....,-- pyłów dymnicowych 52391 ton, 
- iłu i gliny 945 ton, 
- środka wiążącego g~osetu 40 ton. 
Ponadto do likwidacji lunety wentylacyjnej szybu III oraz szybika zużyto 1997 ton pyłów 

dymnicowych i 140 ton geosetu jako środka wiążącego. Natomiast do wypełnienia otworu 
wielkośrednicowego poprzez który był podawany kamień do zasypywania szybu III użyto 
spoiwo tekblend w ilości 9 ton. 

W okresie zasypywania szybów I, II i III prowadzona była bieżąca kontrola stężeń metanu 
oraz przepływu powietrza za pomocą czujników CMI i CPP. 

Po zaistnieniu wybuchu metanu w szybie III zabudowane zostały stałe linie chromato
graficzne do głębokości 5 m, 90 m i 200m od zrębu szybu oraz w szybiku wentylacyjnym l O m 
od kanału wentylacyjnego (rys. 12). Ponadto jedną linią chromatograficzną wykonywano son
daż składu powietrza na całej długości rury szybowej. 
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SCHEMAT PRZEWIETRZANIA LUNETY WIENTYLACYJNEJ , SZY'SIKU 
WENTYLACYJNEGO ORAZ szyau III W TRAKCIE ZASYPYWANIA • 
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Rys. 4. Projekt przewietrzania szybu III wraz z lunetą wentylacyjną i szybikiem wentylacyjnym ustalony po 

wybuchu metanu w KWK "Morcinek" 

Fig. 4. A scheme o f thc ventilation system in pi t s haft III, inclusive o f a ventilation telescope and a ventilation 

fore-shaft developed after the methanc explosion in thc "Morcinek" coal mme 
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Rys. 5. Lokalizacja linii chromatograficznych w szybie III i szybiku wentylacyjnym zabudowanych po wybuchu 

metanu w dniu 24.06.1999 r. 

Fig. 5. A location o f chromatographic lin es in pi t s haft III and a ventilation fore-shaft fixcd aft er thc methanc 

cxplosion on 24 Junc 1999 

Z chwilą przystąpienia do zasypywania kamienia popłuczkawego przy pomocy otworu 
wielkośrednicowego nie było możliwości stałego utrzymywania linii chromatograficznych 
w szybie III na odcinku luneta wentylacyjna- poziom zasypu w szybie. Likwidacj i uległy linie 
chromatograficzne zabudowane do głębokości 90 m i 200 m. Częstotliwość wykonywania 
pomiarów ustalana i weryfikowana była przez Zespół Ekspertów. 

Wykonywanie pomiarów głębokości zasypu prowadzono przy pomocy urządzenia pomia
rowego składającego się z drogomierza elektronicznego, konstrukcji wysięgnikowej z rolkami 
dociskową i prowadzącą oraz linki i sond pomiarowych. Nawinięta na bęben kołowrotka linka 
poprowadzona była przez rolkę dociskową, koło pomiarowe drogomierza i rolkę prowadzącą do 
szybu. Na końcu linki zawięszano sondę pomiarową, którą stanowił pojemnik plastikowy 
o pojemności 5 dm3 wypełniony do 3/4 wodą lub obciążnik metalowy o masie 4 kg. Sondą 
pomiarową z pojemnika plastikowego dokonywano pomiaru głębokości szybu do lustra wody 
nad materiałem zasypowym, natomiast sondą z obciążnika metalowego dokonywano pomiaru 
głębokości zalegania materiału zasypowego. W wyniku różnicy obciążenia linki przez sondę 
zwisającą swobodnie, a leżącą na wodzie lub materiale zasypowym stwierdzano moment 
kontaktu sondy z wodą lub zasypem. Odczytu głębokości dokonywano na wyświetlaczu drogo
mierza. 
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5. Podstawowe problemy związane z likwidacją szybów kopalnianych 

Doświadczenia uzyskane podczas likwidacji szybów w kopalniach ROW w tym szczególnie 
w kopalni "Morcinek" upoważniają do sformułowania problemów, które muszą być rozwiązane 
w celu zapewnienia efektywnych i bezpiecznych warunków likwidacji szybów kopalnianych. 
W zależności od przewidywanych planów ruchu zakładu górniczego mogą być stosowane różne 
sposoby likwidacji szybu, mające charakter czasowy lub trwały. Podstawą do prowadzenia 
likwidacji jest projekt techniczno-technologiczny [7]. 

Problem zagrożenia metanowego w szybie: Dotychczas nie została opracowana kom
pleksowa metoda prognozowania zagrożenia metanowego dla likwidowanych szybów i kopalń 
uwzględniająca także stany nieustalone. Prowadzi to do sytuacji ,że wykorzystywane są metody 
prognozowania zagrożenia metanowego odnoszące się do innych zagadnień co w konsekwencji 
obarcza wyniki prognoz dużymi błędami. 

Problem możliwości zainicjowania wybuchu metanu: Pomimo, że przepisy górnicze 
w sposób jednoznaczny określają warunki prowadzenia prac spawalniczych w zakładach górni
czych w tym także likwidowanych w projektach robót likwidacyjnych powinny być określone 
bezpieczne warunki wykonywania wszelkich prac spawalniczych. Odrębnie powinny być roz
patrzone stany zagrożeń od opadających skał (iskier) lub pożaru endogenicznego. 

Problem monitoringu składu gazów w czasie zasypywania z powierzchni: Aktualnie nie 
ma urządzeń do ciągłej kontroli składu gazów, które mogły by być zastosowane podczas 
zasypywania szybu z powierzchni. W kopalni "Marcinek" przygotowano urządzenie do sondo
wania składu gazów, przy czym podczas wykonywania pomiaru nie prowadzono zasypywania 
szybu a czas przeznaczony na pomiar powodował kilkugodzinne (około jednej zmiany) przerwy 
w zasypywaniu. Ciągła kontrola składu gazów , w tym za pomocą metanometrii automatycznej 
może być prowadzona jedynie w przypadkach stosowania specjalnych sposobów zasypywania 
szybu np. przez rurociągi zasypowe. Pomiar okresowy powinien być wykonywany każdorazowo 
przed rozpoczęciem zasypywania. Wadą tego sposobu kontroli składu gazów w rurze szybowej 
jest czasochłonność (np. w kopalni "Marcinek" pomiar na długości około 900 m zajmował jedną 
zmianę) pomiaru oraz punktowy sposób pomiaru (brak informacji o całym. przekroju rury 
szybowej -stąd należałoby wykonywać pomiary w kilku miejscach przekroju). 

Problem przewietrzania szybu: Przewietrzanie szybu obiegowym prądem powietrza po
winno być jak najdhtżej utrzymywane przy czym w praktyce występują poważne trudności 
realizacyjne. Prowadzenie przewietrzania ślepego odcinka szybu: 

- za pomocą wentylacji odrębnej lutniowej -przypadku zasypywania szybu z powierz
chni stosowanie lutniociągujest niemożliwe ze względu na możliwość jego uszkodzenia. 

- z wykorzystaniem rurociągów zabudowanych w szybie- brak możliwości skutecznego 
i kontrolowanego przewietrzania za pomocą rurociągów i rurociągów razszczelnionych 
przy czym istnieją ewentualnie techniczne możliwości przewietrzania rurociągami zasi
lanymi sprężonym powietrza sprężonego . W przypadku niemożliwości przewietrzania 
szybu w warunkach dużego zagrożenia metanowego i wybuchowego celowym jest 
prowadzenie inertyzacji mieszaniny powietrzno-metanowej w likwidowanym szybie za 
pomocą gazów obojętnych (N2, C02). 

Problem dokładnej kontroli głębokości zasypu w szybie: Jednym z ważnych elementów 
procesu likwidacji szybu jest kontrola stanu wypełnienia rury szybowej podczas zasypywania. 
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Pomiary stanu wypełnienia szybu, tj. głębokości zasypu wykonywane są w kopalniach wedh1g 
"amatorskich" rozwiązań konstrukcyjnych- przy użyciu linki z obciążnikiem . Nie ma obecnie 
dopracowanych sposobów pomiaru głębokości zasypu, które mogłyby być powszechnie stoso
wane. Dźwiękowa ocena odległości przy pomocy Sonaru (echosondy), bazującego na falach 
ultradźwiękowych, wykorzystywana do określania położenia dna morskiego i innych obiektów 
podwodnych, nie była dotychczas zastosowana podczas likwidacji szybów. Pomiary głębokości 
zasypu w likwidowanych szybach KWK "Marcinek" realizowano przy pomocy urządzenia 
pomiarowego składającego się z drogomierza elektronicznego, konstrukcji wysięgnikowej z rol
kami dociskową i prowadzącą oraz linki i sond pomiarowych. Nawinięta na bęben kołowrotka 
linka poprowadzona była przez rolkę dociskową, koło pomiarowe drogomierza i rolkę prowa
dzącą do szybu. Na końcu linki zawieszano sondę pomiarową, którą stanowił pojemnik plasti
kowy o pojemności 5 dm3 wypełniony do 3/4 wodą lub obciążnik metalowy o masie 4 kg. Sondą 
pomiarową z pojemnika plastikowego dokonywano pomiaru głębokości szybu do lustra wody 
nad materiałem zasypowym, natomiast sondą z obciążnika metalowego dokonywano pomiaru 
głębokości zalegania materiału zasypowego. W wyniku różnicy obciążenia linki przez sondę 
zwisającą swobodnie, a leżącą na wodzie lub materiale zasypowym stwierdzano moment 
kontaktu sondy z wodą lub zasypem. Odczytu głębokości dokonywano na wyświetlaczu drogo
mierza. Przedstawiona stosowana metodyka pozwala jedynie oszacować głębokości zasypu 
w likwidowanym szybie. 

Problem kontrolnej wizualizacji szybu: Obecnie nie ma urządzeń technicznych, które 
powszechnie mogły by być stosowane w każdych warunkach zagrożeń naturalnych do wizua
lizacji i inwentaryzacji stanu szybu w czasie likwidacji (obecnie na wyposażeniu jedynie CSRG 
jest kamera wizyjna). 

Problem podawania gazów inertnych do szybów: W przypadkach dużego zagrożenia 
wybuchem metanu lub gazów pożarowych skuteczne mogą być metody inertyzacji mieszanin 
gazów występujących w likwidowanym szybie za pomocą gazów obojętnych azotu (N2) lub 
dwutlenku węgla (C02). 

Dla sytuacji w KWK "Marcinek" przyjęto, że wykonane tamy oporowo-izolacyjne szczelnie 
odcinają rurę szybu III od wyrobisk poziomych i przeprowadzono inertyzację przy użyciu azotu 
podając 214 000 m3 azotu do rury szybowej Wartość ta czterokrotnie przekraczała objętość tego 
szybu i świadczyła o bardzo dużych nieszczelnościach prawdopodobnie tam oporowo-izola
cyjnych. Mała skuteczność inertyzacji azotem mieszaniny metanowo-powietrznej w szybie III 
w KWK "Morcinek" wskazuje na problem, który wymaga dokładnego rozwiązania szczególnie 
w oparciu o modele matematyczne i eksperymentalne. 

Ze względu na występowanie stężeń tlenku węgla na zrębie szybu po wybuchu metanu, 
odrzucono sposób inertyzacji z zastosowaniem dwutlenku węgla . Inertyzację z użyciem dwu
tlenku węgla możemy przeprowadzić w rurze szybowej pod warunkiem pewności, że brak jest 
jakichkolwiek oznak zagrożenia pożarowego. W przypadku występowania pożaru dwutlenek 
węgla rozkłada się, w wyniku czego powstaje tlenek węgla (CO), który jest gazem palnym. 
Jeżeli nie stwierdza się występowania pożaru w rurze szybowej, wtedy o doborze gazu inertnego 
decydują względy ekonomiczne oraz technologiczne a także bezpieczeństwa pracy. 

Problem pomiaru prędkości gazów w szybach: Obecnie nie ma urządzeń do ciągłego 
pomiaru prędkości przepływu powietrza i gazów w czasie likwidacji szybu. W przypadku 
stosowania zasypywania szybu bezpośrednio ze zrębu lub przez rurociąg zasypowy przybliżone 
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prędkości powietrza i gazów w rurze szybowej można obliczyć znając wydatek objętościowy 
powietrza tłoczonego do szybu i pole przekroju szybu. 

Jedynym sposobem pomiaru prędkości przepływu powietrza i gazów w szybie jest metoda 
pomiaru za pomocą gazu znacznikowego- sześciofluorku siarki (SF6).W dniu 26.07 .1999 r. 
w KWK "Marcinek" zadano na powierzchni do rurociągu instalacji, doprowadzającej sprężone 
powietrze do szybu III na poziom 900 m około 100 dm3 gazu znacznikowego (sześciofluorku 
siarki-SF6 ). Próby powietrza do analiz pobierano w dwóch miejscach: na zrębie szybu III 
i z rurociągu na stacji odmetanowania. Obecność gazu znacznikowego SF6 stwierdzono w pró
bach pobieranych na zrębie szybu - gaz znacznikawy pojawił się po 40 min, natomiast 
w rurociągu na stacji odmetanowania - po 2,5 godz. od rozpoczęcia podawania. Obliczona 
prędkość przepływu powietrza w rurze szybowej wynosiła 0,4 mis. Ponadto stwierdzenie gazu 
znakującego w rurociągu na stacji odmetanowania potwierdziło nieszczelności tam oporowo-izo
lacyjnych w sąsiedztwie rury szybowej szybu III. 

6. Problem racjonałego doboru technologii likwidacji szybu 

6.1. Technologia podsadzania szybu 

Wypełnianie rury szybowej materiałem zasypowym może być prowadzone przy całkowitym 
lub częściowym usunięciu uzbrojenia technicznego w szybie. Zakres prac wyzbrojeniowych 
uwarunkowany jest czynnikami ekonomicznymi i technicznymi. Całkowite usunięcie zbrojenia 
w szybie jest przedsięwzi((ciem bardzo kosztownym i czasochłonnym, dlatego najcz((ściej 

zostają zdemontowane tylko urządzenia i wyposażenie szybu, które są niezbędne do zapew
nienia prawidłowego prowadzenia robót likwidacyjnych oraz umożliwienia pełnego równo
miernego rozkładu materiału zasypowego w rurze szybowej lub posiadają wartość użytkową 
i rynkową. Koszty odzysku złomu przy demontażu konstrukcji stalowych w szybach zazwyczaj 
nie równoważą kosztów ponoszonych na robociznę. 

Zasadniczo wyróżnia się następujące techniki likwidacji szybów l8J: 
- zasypanie urobkiem skalnym drobnoziarnistym (niesortem) - stosuje się w szybach, 

w których występuje nieznaczny dopływ wody, 
- zasypanie urobkiem skalnym gruboziarnistym (16--40 mm)- stosuje się w przypadku 

dopływu wody do szybu, 
- podsadzenie na mokro przez polewanie wodą materiału skalnego na zsypni do szybu, 
-podsadzenie tworzywami betonopodobnymi w tym eroulgatarni popiołowymi cechują-

cymi się właściwościami wiążącymi- stosowane jest w szybach, w których zachodzi 
konieczność uzyskania dużej hydro i gazoszczelności podsadzenia, 

- zamknięcie płytą (bez wypełniania rury szybowej) - stosowane jest w przypadkach 
likwidacji szybików międzypoziomowych, 

- zatopienie wodą całego szybu- stosowane jest rzadko. 
W górnictwie polskim preferowana jest technologia likwidacji szybów przez ich zasypy

wanie, która pozwala uzyskać długotrwałą stateczność obudowy szybu oraz dużą hydro
i gazoszczelność. Zatopienie wodą (słodką lub słoną) szybu może spowodować uszkodzenie 
obudowy szybu a podsadzanie niewłaściwymi materiałami może być przyczyną zniszczenia 
obudowy szybowej lub tam izolacyjno-oporowych na poziomach. Wskutek tego niewypełniona 
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Problems connected with the liquida tion of pit shafts on the basis 
of the experiences of the "Morcinek" coal mine in the context 
of a metbane explosion in pit shaft III 

Abstract 

The restructuring of Poland's coal mmmg industry necessitated also the liquidation of 
particular coal mines. In the past coal mines, usually smali and shallow, were simply abandoned. 
Currently, the geological and mininglaw requires that an organization operating a coal mine 
carry out its liquidation, which includes the liquidation of pit shafts and the reclamation of 
post-mining land. Useless pit shafts need to be liquidated because of the danger they create to 
operating coal mine workings, because of the necessity to protect the ground surface, all 
structures erected on it as well as public safety. 

In the beginning, the article presents a general description ofthe process ofthe liquidation of 
pit shafts in the coai mines ofthe Rybnik Coal Basin and the coal mining industry in Poland. On 
the basis ofthe experience gained from a methane explosion in pit shaft III in the "Marcinek" 
coal mine, the authar presents technological problems appearing during the liquidation of pi t 
shafts in explosive conditions and innovative preventive measures undertaken in order to ensure 
safety. In the following part, the article includes an analysis of technologies used in the 
liquidation of pit shafts and a list of basie technical, technological, as well as eontroi and 
measurement requirements that can guarantee safe operating conditions for the liquidation o f pi t 
shafts in coal mines. 

For coal mines liquidated completely or partly, on the basis of theoretical research and 
practical experience, for both stationary and nonstationary states, certain general operating 
principles should be developed. These principles should deal with the following issues: 
identifying and forecasting natura! hazards, especially methane, fire, bounce and water hazards; 
ventilating pit shafts, taking into consideration particular stages of liquidation and the use of 
methane drainage; gas inertization in the cases of fire hazard or explosive conditions in a pi t 
s haft; possibilities o f initiating gas explosions, especially methane one s, in the c as es o f open fire 
usage, or rock sparking (mechanical sparks); selecting filling material and an appropriate pit 
shaft filling technology; monitoring gas and technological parameters. 
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- rozeznania i prognozowania zagrożeń naturalnych, w tym szczególnie metanowego, 
pożarowego, tąpaniami i wodnego, 

- sposobów przewietrzania szybów uwzględniających poszczególne fazy likwidacji sto
sowania odmetanowania, 

- inertyzacji gazów w przypadkach wystąpienia zagrożenia pożarowego lub zagrożenia 
wybuchem w szybie, 

- możliwości zainicjowania wybuchu gazów, w tym szczególnie metanu, w przypadkach 
stosowania ognia otwartego lub iskrzenia skał (iskry mechaniczne), 

- doboru materiału zasypowego i odpowiedniej technologii zasypywania szybu , 
- kontrolowania (monitoringu) parametrów gazowych i technologicznych. 
2. Dla likwidowanej kopalni i szybów powinien być opracowany przez uprawnionego 

rzeczoznawcę projekt likwidacji, uwzględniający ogólne zasady i warunki lokalne kopalni, 
który powinien być opiniowany przez Komisję ds. Likwidacji Kopalń i Gospodarki Odpadami 
w Podziemnych Zakładach Górniczych oraz odpowiednie Komisje problemowe, powołane 
przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w zakresie występujących w procesie likwidacji 
zakładów górniczych zagrożeń . 

3. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i reżimu technologicznego konieczne jest opra
cowanie i wyposażenie kopalń lub firm prowadzących likwidację w nowoczesną aparaturę 
kontrolno-pomiarową i urządzenia technologiczne a w szczególności w: 

- urządzenia dla prowadzenia pomiarów w szybach w zakresie wysokości zasypu, składu 
gazów, temperatury, prędkości przepływu gazów, oceny stanu obudowy wyrobisk
szybów, 

- urządzenia do bezpiecznego zasypywania szybów (rurociągi zsypne podnoszone przy 
pomocy specjalnych urządzeń), 

- urządzenia do bezpiecznego przewietrzania szybów (specjalne lutniociągi podnoszone za 
pomocą urządzeń wiertniczych i skracane od góry lub rurociągi likwidowane odcinkami. 
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część rury szybowej może być zbiornikiem gazów lub wody. Niewypełniony szyb II kopalni 
"Kirkles" (Wielka Brytania) w roku 1955 uległ zawałowi powodując powstanie krateru o śred

nicy 80 m, do którego obsunęły się liczne obiekty powierzchniowe [1, 8] . Likwidacja szybu 
przeprowadzona jest przeważnie przez zasypanie rury szybowej po częściowej jej wyzbrojeni u. 
Całkowite wyzbrojenie rury szybowej jest nieopłacalne z uwagi na wydłużenie czasu i wzrost 
kosztów likwidacji szybu oraz niepotrzebne narażanie załogi na niebezpieczeństwo przy wyko
nywaniu tych czynności. Samo zasypywanie polega na sypaniu materiału skalnego do kosza 
zasypowego zabudowanego na zrębie. Tak zasypano większość likwidowanych szybów w ko
palniach brytyjskich i polskich. Doświadczenia niemieckie wskazująjednak na potrzebę wię
kszej precyzji i staranności w wykonywaniu tej operacji. W co najmniej 16 wypadkach li
kwidacji szybów przez zasypanie doszło w Niemczech do ucieczki materiału do wyrobisk 
poziomych. Dlatego szyby likwidowane ostatnio zasypywano z reguły kruszywem specjalnie 
dobranym (tłuczeń bazaltowy, odpady popłuczkowe itp.). Materiał ten podawano na dno 
szybu za pomocą rurociągu wielkośrednicowego, skracanego stopniowo na zrębie . Poda
wanie materiału całym przekrojem powodowało znaczne zniszczenia elementów obudowy 
szybu. Na powierzchni szyby są zazwyczaj zamykane specjalnymi płytami żelbetowymi 
o odpowiedniej wytrzymałości i gazoszczelności oraz są wyposażone w urządzenia kontrol
no-pomiarowe. 

6.2. Zatopienie kopalni i szybów wodą (słoną lub słodką) 

Likwidacja szybów przez zatopienie jest z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia 
najprostsza. Podobnie proces odtapiania kopalni jest w miarę prosty. Zatopienie szybu wodą 
doprowadzoną z zewnątrz lub przez naturalny dopływ wód z horyzontów wodonośnych może 
być skutecznym sposobem likwidacji szybu stosowanym w przypadkach równoczesnego zata
piania całej kopalni. Metoda likwidacji szybów przez ich zatopienie jest metodą bardzo wy
godną, tanią i szybką do zrealizowania, ale mogą wystąpić następujące zagrożenia: 

- niekorzystne oddziaływanic wód silnie agresywnych na beton (jony magnezowe i chlor
kowe), powodujące korozje betonu, 

- w zatapianych szybach ustala się hydrauliczny stan równowagi, w wyniku którego szyb 
nie jest zawsze zatopiony po zrąb , co prowadzi do powstania w rurze szybowej zbiornika 
gazu powyżej lustra wody, 

- w procesie odtapiania kopalni mogą wystąpić nagłe erupcje metanu zgromadzonego pod 
ciśnieniem w licznych szczelnych zbiornikach o kształcie kopuł, 

- istnieje możliwość wystąpienia ruchów powierzchni w rejonie zatopionych kopalń, 
- nawodnienie skał powoduje znaczny spadek ich wytrzymałości (30-50%), co może 

powodować nadmierne obciążenie obudowy szybu prowadzące do jej lokalnego znisz
czema. 

7. Wnioski 

l. Dla kopalń likwidowanych całkowicie i częściowo w oparciu o badania teoretyczne 
i doświadczenia praktyczne powinny być, dla stanów ustalonych i nieustalonych, opracowane 
ogólne zasady ujmujące zagadnienia: 
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In order to ensure safe working conditions and a technological regime, it is necessary to 
develop and equip coal mines or companies carrying out liquidation works with state-of-theart 
monitoring and measuring apparatus as well as other technological devices, especially devices 
measuring depths o f pi t shaft filling, gas composition, gas temperature and gas fi ow speed, as 
well as devices evaluating the condition o f a pi t shaft lining. Besides, s uch equipment should al s o 
comprise machines for filling pit shafts (pipeline chutes) and devices used for pit shaft 
ventilation (special ventilation pipes). 





RafałNOWAKOWSKI 

KGHM Polska Miedź S.A. 0/ZG "Lubin", Lubin 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 497- 500 

Koncepcja wybierania uwolnionych zasobów w filarze szybów zachodnich 
Zakładów Górniczych LUBIN (komunikat) 

W 2001 roku wyznaczono w oparciu o "Wytyczne wyznaczenia górniczych filarów ochron
nych w złożu rud miedzi ... " z 1993 r. nowe granice filara ochronnego dla szybów L IV i L V 
wraz z obiektami towarzyszącymi. Przyjęto przy tym założenie, że eksploatacja w polach 
uwolnionych ,ze starego wyznaczonego w 1968 roku filara prowadzona będzie systemem 
z podsadzką hydrauliczną. W efekcie uwolniona została część złoża zlokalizowana syme
trycznie po wschodniej i zachodniej stronie szybów. Uwolnione złoże podzielono na pola 
eksploatacyjne LZ-1, LZ-2, LZ-3, 

Rozważano dwa schematy eksploatacji w filarze szybowym: 
l) obustronna eksploatacja po wzniosie (rys. l), 
2) eksploatacja w systemie "zegarowym"(rys. 2). 

Rys . l. Schemat obustronnej eksploatacji po wzniosie 

Rys. 2. Schemat eksploatacji w systemie "zegarowym" 
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Wpływy obu tych sposobów eksploatacji na wartości naprężeń i przemieszczeń dla stropu 
złoża są na zbliżonym poziomie .Ze względu na geometrię i zaleganie złoża podjęto decyzje 
o wykorzystaniu wariantu z obustronną eksploatacją po wzniosie. 

Przebieg eksploatacji w sąsiedztwie pól eksploatacyjnych LZ/1, LZ/2, LZ/3 

Filar ochronny dla szybów L IV i L V ustanowiony w 1968 roku znajduje się w otoczeniu 
zrobów z lat 1973-1997. Połączony jest z poziomem 610 m pochylniami C-83 i C-84, a z po
ziomem 740 m przekopem 74 N oraz pochylniami C-81/82/83/84. 

Po stronie zachodniej i północnej filara znajdują się zroby zawałowe oddziału G-7. Pola te 
wybrano w latach 1973-197 6. W trakcie eksploatacji tego rejonu miały miejsca dwa zjawiska 
sejsmiczne, w wyniku których wystąpiły skutki w wyrobiskach. Główną przyczyną zaistnienia 
tych zjawisk była nadmierna ilość istniejących wyrobisk w trakcie prowadzenia drugiego etapu 
dwuetapowego komorowo -filarowego systemu eksploatacji. 

Od południa oddział G-4 prowadził eksploatację od filara granicznego z kopalnią "Pol
kowice". Eksploatacja w sąsiedztwie filara ochronnego trwała od roku 1990 do roku 1997. 
Początkowo stosowany był system z zawałem stropu a od 1995 roku z ugięciem stropu. 
Aktywność sejsmiczna utrzymywała się na średnim poziomie. Pomimo dużej sumarycznej 
wartości wyzwolonej energii sejsmicznej, wydatek energii ( z uwagi na duże przyrosty po
wierzchni wybranej) był względnie mały i wynosił 6,4 x 106 J/ha. Najwyższą wartość wydatek 
energii osiągnął w 1990 r. (1,59 x 107 J/ha) i od tego momentu wykazywał ciągłą tendencję 
spadkową. Spadek aktywności w końcowych latach wynikał z malejących wpływów eksplo
atacyjnych oddziału G-21 kopalni Polkowice, prowadzącego roboty górnicze po przeciwnej 
stronie filara granicznego. 

Od strony północno wschodniej eksploatację prowadził oddział G-7. W okresie od 1976 do 
1982 roku prowadzono wybieranie systemem z zawałem stropu. Jednakże ze względu na dużą 
aktywność sejsmiczną a szczególnie ze względu na wystąpienie trzech tąpnięć eksploatację 
zatrzymano a dalsze roboty wznowiono dopiero w roku 19gg stosując system z podsadzką 
hydrauliczną. 

Na wschód i południowy wschód od filara ochronnego roboty wybierkowe prowadził oddział 
G-5 w latach 1980 i 1983. Stosowany był systemjednoetapowy z zawałem stropu i otwarciem 
na 2-3 pasy. W tym rejonie miało miejsce jedno tąpnięcie. 

Koncepcja prowadzenia robót 

Uwolnione zasoby podzielone są na trzy pola eksploatacyjne LZ/1, LZ/2 i LZ/3 (rys . 3). 
Pole LZ/1 i LZ/3 zalegają regularnie po zachodniej i wschodniej stronie szybów zachodnich. 
Natomiast pole LZ/2 obejmuje złoże znajdujące się w rowie tektonicznym poniżej pola LZ/1 na 
południowy zachód od szybów LZ. 

Ze względu na fakt, że wejście do pola LZ/2 możliwe jest tylko od strony pola LZ/1 
pole to wybrane musi być w pierwszej kolejności. Jego położenie w rowie tektonicznym 
uniemożliwia zastosowanie podsadzki hydraulicznej ze względu na brak możliwości od
prowadzenia wody. W tej sytuacji złoże w polu LZ/2 zostanie rozcięte na filary o wymiarach 
8 x 10m. 
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Rys. 3. Mapa górnicza filarów szybowych wraz z polami eksploatacyjnymi 
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W pierwszej kolejności rozcinki prowadzonej komorami z pochylni C-87 w kierunku SE 
wydzielone zostaną filary o wymiarach 8 x 26 m, następnie przy powrocie w kierunku prze
ciwnym filary rozcięte zostaną do wymiarów 8 x 10m. 

Następne pola LZ/1 i LZ/3 zostaną wybrane z zastosowaniem systemu z podsadzka hydra
uliczną z kierunku północnego na południe z zachowaniem w miarę wyrównanej linii rozcinki 
i likwidacji pomiędzy nimi z maksymalnym odchyleniem do jednego rzędu filarów. 

W pierwszej kolejności w północnych częściach obu pól wykonane zostaną osadniki w bez
pośrednim sąsiedztwie starych zrobów, a następnie wycięte pierwsze dwa rzędy filarów z wnę
kami komór do następnego pasa. Ten etap robót w obu polach wykonany zostanie w trakcie 
realizacji rozcinki upodatniającej w polu LZ/2. 

Roboty likwidacyjne 

Roboty likwidacyjne realizowane będą za pomocą podsadzki hydraulicznej. 
Podsadzanie każdej wyeksploatowanej elementarnej parceli wykonuje się na całą miąższość 

wybranego złoża, po zabudowaniu tam podsadzkowych. W ody podsadzkowe z każdego odcinka 
frontu odprowadzane będą kolektorami rurowymi Roboty likwidacyjne w elementarnej parceli, 
prowadzone będzie w sposób ciągły od momentu ich rozpoczęcia do zakończenia. 

Koordynacja robót z polami sąsiednimi 

Roboty eksploatacyjne w polach LZ/1, LZ/2 i LZ/3 realizowane będą wzdłuż starych zro
bów przebiegających po granicy filara ochronnego dla obiektów budowlanych zatwierdzonego 
w dniu 23.02.1968 r. W pierwszej kolejności ze względu na położenie wyeksploatowane 
zostanie pole LZ/2, następnie prowadzona będzie równoległa eksploatacja pól LZ/1 i LZ/3 
z odchyłką do jednego rzędu filarów celem zminimalizowania wpływów eksploatacj i na szyby 
L-IV i L-V. Odległość 700 m pomiędzy polami LZ/1 i LZ/3 zabezpiecza przed wzajemnymi 
wpływami eksploatacjami prowadzonymi w tych poiach. 

Najbliższe roboty eksploatacyjne prowadzone są w polu X/X oddziału G-6. Minimalna 
odległość frontu w polu LZ/1 od frontu w polu X/X nie będzie mniejsza od 500 m, tak znaczna 
odległość powinna zabezpieczać przed ich wzajemnymi wpływami . 



Krzysztof OGIEGŁO 
Mieczysław LUBRYKA 
Jerzy ŚLIWIŃSKI 
KWK "JAS-MOS", Jastrzębie Zdrój 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 501- 512 

Wypływ metanu na powierzchni terenu jako skutek likwidacji kopalni 

Słowa kluczowe 

Likwidacja kopalń -zagrożenia gazowe 

Streszczenie 

Likwidacja kopalni "Moszczenica" niesie za sobą wiele zagrożeń. Jednym z nich jest 
potencjalna możliwość pojawienia się metanu w strefie przypowierzchniowej po otamowaniu 
wyrobisk, wyłączeniu wentylatorów i zasypaniu szybów. 

W sytuacji kopalń IV kategorii zagrożenia gazowego, metan przenikając do zamkniętych 
i źle przewietrzanych pomieszczeń na powierzchni stwarza zagrożenie wybuchem. Zjawisko to 
nie zawsze musi zakończyć się tragicznie, jednak ze względu na długi okres możliwości 
wystąpienia po zakończeniu likwidacji należy go zaliczyć do istotnych. 

Autorzy tego artykułu na podstawie doświadczeń nabytych na przykładzie Wałbrzyskiego 
Zagłębia Węglowego przeprowadzili analizę tego zjawiska w stosunku do likwidacji kopalni 
"Moszczenica" oceniając poziom zagrożenia i zastosowane sposoby jego zapobieżenia. 

l. Wstęp 

Zagrożenia gazowe na powierzchni po likwidacji kopalń gazowych węgla kamiennego 
stwierdzono w różnych okresach i w wielu miejscach (Krause 2001) we Francji, Belgii, Anglii, 
Czechach i w Polsce. Zagrożenie to stwarza przede wszystkim metan, czasem jednak również 
dwutlenek węgla jak to ma miejsce w rejonie zlikwidowanych Wałbrzyskich Kopalń Węgla 
Kamiennego. 

Przenikanie metanu do dolnych kondygnacji budynków, do piwnic, garaży, a także kanałów 
telekomunikacyjnych, ściekowych i studzienek może powodować przy stężeniach powyżej 5% 
zagrożenie wybuchowe. 

Zagrożenie gazowe na powierzchni obszarów pogómiczych, po zlikwidowaniu kopalni 
gazowej, należy zaliczyć do istotnych, nie ze względu na wysoki lub bardzo wysoki poziom tego 
zagrożenia, ale z powodu dużej zmienności przestrzennej i czasowej. Z tego powodu trudno jest 
określić miejsca anomalnych nagromadzeń gazów, źródeł dopływu gazów oraz dróg migracji na 
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powierzchnię. Z drugiej strony im większe rozproszenie dróg migracji i dopływu gazów na 
powierzchnię tym mniejsza możliwość skoncentrowanych i niebezpiecznych nagromadzeń 
(wybuchowych) metanu lub niebezpiecznych dusząco-narkotycznych nagromadzeń dwutlenku 
węgla. 

Emisja tych gazów z górotworu zależy od bardzo wielu czynników takich jak: 
- budowa geologiczna (stratygrafia i litologia), 
- występowanie zaburzeń tektonicznych, 
-· stopień namszenia górotwom robotami górniczymi, 
- metanonośnością pokładów i zawartości metanu w wyrobiskach i zrobach, 
- połączenie wyrobisk z powierzchnią szybami i otworami wiertniczymi, 
- zatopienie zrobów i wyrobisk. 
Wymienione czynniki decydują, o przepuszczalności górotwom i możliwych drogach prze

pływu gazów kopalnianych. Zjawisko przemieszczania się gazów ku powierzchni w kopalniach 
zlikwidowanych ulega znacznemu spowolnieniu w związku z zatrzymaniem pracy wenty
latorów. W efekcie przyczynia się to do akumulacji gazów w wyrobiskach i zrobach po
górniczych. Brak wymuszonego przepływu powietrza powoduje laminarne przemieszczenie 
się gazów pod wpływem gradientu ciśnienia, temperatury i depresji naturalnej. Zjawisko to 
przebiega zawsze w procesie dwufazowym. W pierwszej fazie następuje clesorpcyjne wydzie
lanie się gazu z węgla a w fazie dmgiej przepływ gazu wolnego do wyrobisk i zrobów. Dalsza 
migracja ku powierzchni zależy od przepuszczalności skał. W przypadku położenia kopalni 
w rejonie występowania trzeciorzędowych iłów proces migracji przez górotwór zostaje za
trzymany i może się odbywać jedynie szybami lub otworami wiertniczymi. Gdyby te wyrobiska 
w procesie likwidacji zostały szczelnie wypełnione materiałem nieprzepuszczalnym wówczas 
w rejonach takich prawdopodobieństwo wypływu gazów kopalnianych na powierzchnię będzie 
znikomo małe . 

Zatrzymanie wentylatorów głównego przewietrzania w końcowym etapie likwidacji kopalń 
powoduje akumulację gazów w zrobach i wyrobiskach w rezultacie zaprzestania mechanicznego 
przewietrzania dołu kopalni. Otamowanie rejonów eksploatacji w wyrobiskach na poszcze
gólnych poziomach podszybi oraz szczelne podsadzenie (zasypanie materiałami ilastymi lub 
pyłami dymnicowymi szybów) sprzyja tworzeniu się zbiornikowych nagromadzeń metanu. 
Spękany górotwór w wyniku dokonanej eksploatacji i szczeliny pierwotne powstałe w wyniku 
procesów geologicznych m.in. w strefach uskoków oraz innych zaburzeń geologicznych po
wodują, że układ gazowo-hydrogeologiczny nie jest szczelny. Nieszczelność układu przy istnie
jącym gradiencie ciśnienia miedzy dołem zlikwidowanej kopalni a powierzchnią powoduje 
efekt migracji gazów (głównie metanu i dwutlenku węgla oraz w śladowych ilościach innych 
węglowodorów, etanu i propanu) w kierunku powierzchni. Dodatkowo metan jako lżejszy od 
powietrza i o znacznie mniejszej gęstości od dwutlenku węgla jako pierwszy wydziela się ze 
struktury węgla i przemieszcza w górę szybciej niż dwutlenek węgla. Metan w przeciwieństwie 
do dwutlenku węgla trudno też rozpuszcza się w wodach kopalnianych, co powoduje jego 
przemieszczanie wyrobiskami przy podnoszącym się zwierciadle wody. Dwutlenek węgla 
rozpuszcza się z łatwością w wodzie do stanu nasycenia, wydzielając się dopiero w momencie 
przekroczenia stanu nasycenia lub ze wzrostem ciśnienia lub temperatury. 

Dodatkowym czynnikiem powodującym migrację gazów na powierzchnię z wyrobisk gór
niczych, zrobów i pustek w zlikwidowanej kopalni, poprzez szczeliny naturalne, uskoki oraz 
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spękania wtórne poeksploatacyjne -jest podnoszący się poziom wód kopalnianych na skutek 
zaprzestania odwadniania. Wody karbońskie spływając z naruszonego eksploatacją górotworu, 
zatapiają coraz wyżej położone stare wyrobiska górnicze od dolnych po górne poziomy nie
czynnej kopalni. Podnoszący się poziom wód w podziemnych zbiornikach działa w formie 
"tłoka" na gazy złożowe nagromadzone w wyrobiskach, zrobach pustkach i szczelinach 
w górotworze. Z drugiej strony zatapianie poszczególnych poziomów powodować będzie 
odcinanie pokładów węgla i uniemożliwi dalsze clesorpcyjne uwalnianie metanu. 

Tak więc cały zespół czynników geologiczno-górniczych i hydrogeologiczno-gazowych 
składa się na mechanizm przemieszczania się gazów na powierzchnię, gromadzenia się 

w warstwach przypowierzchniowych oraz emisji do atmosfery w obszarach zlikwidowanych. 

2. Zagrożenia od metanu w strefie przypowierzchniowej 
w Wałbrzyskim Zagłębiu Węglowym 

Istotnym zagrożeniem po zlikwidowaniu gazowych kopalń węgla kamiennego w Wał
brzychu są zjawiska gazowe na powierzchni (Krause 2001 ). Stwarza je obecność metanu i/lub 
dwutlenku węgla, które to gazy są wypierane z górotworu przez podnoszące się zwierciadło 
wody. 

Pierwsze zjawiska wypierania gazu przez wody dołowe zaobserwowano w grudniu 
1994 roku, kiedy to w zlikwidowanym szybie "Witold" w obszarze zatapianego zbiornika 
"Barbara-Witold", w strefie zrębowej stwierdzono obecność CH4 w ilości 0,5-;-1 ,5%. Z po
branych prób gazu z rurociągu odwadniającego, pozostawionego w zlikwidowanym szybie 
w charakterze piezometru ustalono, że w wypieranym powietrzu znajduje się 8% Oz, 4 ,5% COz 
oraz 5% CH4. Podobne zjawisko zaobserwowano w czasie podnoszenia się zwierciadła wody 
w zbiorniku "Julia" . W wyrobisku, w którym zainstalowane były pompy utrzymujące okresowo 
zwierciadło wody na niezmienionym poziomie, stwierdzano znaczny wzrost stężenia COz 

pomimo sprawnie działającej wentylacji. 
Dodatkowym zjawiskiem wskazującym na obecność COz w wodach dołowych jest wzrost 

ich agresywności w stosunku do stali. Zaobserwowano dwukrotnie szybsze zużywanie się części 
agregatów pompowych pracujących w rejonach zatapianych zbiorników "Barbara-Witold" oraz 
zbiornika "Julia". Również w trakcie zatapiania szybu "Pokój" (zbiornik "Pokój") wykonane 
analizy chemiczne wód wykazały ich znaczną agresywność w stosunku do betonu i stali. 

Profile badawcze wyznaczone zostały w terenie na podstawie opracowanego modelu geo
logicznego, hydrogeologicznego i gazowego z uwzględnieniem zaszłości górniczych. Na osno
wie profili badawczych wyznaczono siatki otworów, których zadaniem było potwierdzenie 
obecności gazów (zawartości i składu gazów w glebie). Wykonane pomiary zawartości metanu 
i/lub dwutlenku węgla wykazały obecność niebezpiecznych nagromadzeń metanu w kilku 
miejscach. 

Miejsce występowania gazów w strefach przypowierzchniowych jak wykazały przepro
wadzone pomiary, związane są ściśle z procesem zatapiania i tworzenia się zbiorników 
wodnych w poszczególnych obszarach górniczych zlikwidowanych kopalń. Istotą jest od
działywanie tłoka wodnego przez podnoszące się zwierciadło wód podziemnych na wypeł
nione gazami szczeliny, spękania, pustki w zrobach i wyrobiska wypełniające się wodami 
podziemnymi. 
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Dla przypadku Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego należy uznać zagrożenia gazowe 
za istotne dla całego obszaru górniczego z uwagi na brak występowania praktycznie na całym 
obszarze warstw izolujących zroby kopalni od warstw powierzchniowych. 

3. Analiza zagrożenia w likwidowanym byłym ruchu górniczym "Moszczenica" 

Zagadnienia omawiane w powyższym artykule dotyczą obszaru ~ędącego w przeszłości 
częścią samodzielnej kopalni "Moszczenica". W wyniku prowadzonej restrukturyzacji, po 
połączeniu kopalń "Moszczenica" i "Jastrzębie" obszar ten nazwano Ruchem Górniczym "Mosz
czenica" kopalni "JAS-MOS" i poddano go likwidacji. Następny etap restrukturyzacji polegał 
na sprzedaży Ruchu Górniczego "Moszczenica" Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Kato
wicach i utworzeniu ponownie samodzielnego zakładu KWK "Moszczenica" celem całkowitej 

likwidacji kopalni . 
Celem artykułu jest analiza zagrożenia metanowego w likwidowanej części z uwzględ

nieniem możliwości występowania metanu w powietrzu glebowym. 
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4. Obszar górniczy kopalni 

Złoże kopalni "JAS-MOS" wraz z byłym Ruchem Górniczym "Moszczenica" zalega 
w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na wschód od nasu
nięcia Orłowskiego w rejonie wypiętrzenia (antykliny) Jastrzębia. 

Obszar górniczy kopalni zajmuje powierzchnię 32,5 km2. Granicę obszaru górniczego 
stanowią: 

- od północy z KWK "Borynia" (OG szeroka I)- granica sztuczna wyznaczona współ
rzędnymi, 

- od wschodu z KWK "Zofiówka" (OG Jastrzębie Górne)- granica naturalna wyzna
czona wzdłuż rynny erozyjnej w stropie karbonu, 

- od zachodu z KWK "Marcel" Ruch "1 Maja" (OG Wilchwy) - granica naturalna 
ustanowiona wzdłuż strefy nasunięcia, 

- od południa omawiany obszar graniczy z rejonami rezerwowymi: Bzie-Dębina i tzw. 
Polem Gołkowice. 

Spągowa granica złoża przyjętajest na głębokości 1060 m. Strop złoża na całej powierzchni 
przykryty jest nadkładem mioceńskim. Podziemne wyrobiska górnicze likwidowanej części 
łączą się z wyrobiskami kopalni "JAS-MOS". 

Likwidacja części zakładu górniczego dotyczyła południowej części obszaru górniczego 
kopalni "JAS-MOS". 

5. Charakterystyka geologiczna złoża 

5.1. Stratygrafia i litologia 

W budowie geologicznej złoża w części poddanej likwidacji do głębokości l 060 m biorą 
udział następujące ogniwa stratygraficzne: 

- czwartorzęd - w postaci aluwialnych, piasków, żwirów pylastych i piaszczystych, 
grubość serii 0-;.-60 m; 

- trzeciorzęd - iły i iłołupki w większości twardoplastyczne z nielicznymi soczewami 
utworów piaszczysto-pylastych, lokalnie mających charakter kurzawkowy, grubość serii 
l 00-;.-600 m (rys. 2); 

- karbon górny - warstwy rudzkie - około 40 pokładów i wkładek węglowych od 
pokładu 403/2 do 418/l-2 w otoczeniu utworów łupkowo-piaszczystych, grubość serii 
średnio 400 m, miąższość pokładów zmienna 0,6-7-5,5 m 

warstwy siodłowe - zbudowane przeważnie z piaskowców różnoziarnistych z nie
licznymi wkładkami łupków . Występuje tutaj 17 pokładów i wkładek węgla o zmien
nej miąższości od 0,6 do 13,4 m. Grubość serii średnio 250m, 
warstwy porębskie - wykształcone głównie w postaci łupków ilastopiaszczystych. 
Stwierdzono występowanie około 20 pokładów i wkładek węgla o miąższości naj
częściej nie przekraczającej 1,0 m. 

Głębokość spągu warstw rudzkich i siodłowych sięga do l 060 m, warstw porębskich -
poniżej l 060 m. 
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Rys. 2. Mapa miąższości trzeciorzędu 

Fig. 2. Map o f seam thickncss o f Tertiary 

5.2. Tektonika 

Złoże w części poddanej likwidacji charakteryzuje się rozwiniętą tektoniką fałdowo-usko
kową, mającą związek z występowaniem w tym rejonie dużych dyslokacji o znaczeniu re
gionalnym, tj. nasunięcia Orłowskiego i antykliny Jastrzębia. 

Głównym elementem strukturalno-tektonicznym złoża jest antyklina Jastrzębia, biegnąca 

przez centralną i wschodnią część złożą, pochylona w kierunku północnym. Jej skrzydło 

wschodnie jest łagodnie nachylone około 17°/E, natomiast skrzydło zachodnie zapada pod 
kątem 30745°/W lub NW. Na zachód od tej struktury występuje nieregularna synklina zwana 
niecką centralną Jastrzębia. Nieckajest wewnętrznie pofałdowana, nachylenie warstw wynosi tu 
najczęściej l 0715°. Od zachodu nieckę ograniczają fałdy warstw stojących (60790°) lub prze
wałowych, związane genetycznie z nasunięciem Orłowskim. 

Przedstawione powyżej jednostki strukturalno-tektoniczne o charakterze ciągłym poprze
cinane są siecią różnokierunkowych uskoków, wśród których wyróżniają się dwa systemy: 
dominujący południkowy o wielkości zrzutów do l 00 m i równoleżnikowy -mniej rozwinięty 
o zrzutach maksymalnie 707100 m. 

5.3. Strop karbonu , nadkład 

Strop karbonu uformowany został w wyniku procesów erozyjnych i tektonicznych. Na całej 
powierzchni obszaru górniczego jest przykryty ilastym, nieprzepuszczalnym nadkładem. Miąż

szość nadkładu jest zmienna w granicach od 56 m w zachodniej części złoża, w rejonie 
zlikwidowanych szybów zachodnich, do około 570 m przy południowej granicy oraz około 
450 m wzdłuż wschodniej granicy obszaru. 

Morfologia stropu jest bardzo urozmaicona. Powierzchnia karbonu uformowana w niere
gularne grzbiety i przecinające je dość głębokie doliny erozyjne, tworzy wysoczyznę ze zbo
czami pochylonymi ku północy, wschodowi oraz na południe. 
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Na tym obszarze strop karbonu zalega najwyżej w rejonie szybów zachodnich na wysokości 
+ 190 m n.p.m. i tworzy lokalne wypiętrzenie struktury karbońskiej, obniżające się stopniowo 
w kierunku południowym i wschodnim. 

Wzdłuż południowo-zachodniej granicy obszaru (rejon uskoku Bzie-Czechowice) strop 
karbonu, zalega na głębokości około-380m n.p.m. Maksymalna głębokość zalegania stropu 
karbonu w sąsiedztwie wschodniej i południowej granicy likwidowanej części wynosi -
230 m n.p.m. Drugie, ale już łagodniejsze i niższe wypiętrzenie stropu, występuje w rejonie 
szybów głównych MOS I, II, VI i VIII gdzie zalega na głębokości od + 120 do + 150 m n.p.m. 
i obniża się stopniowo w kienmku południowym i wschodnim. Deniwelacje powierzchni 
karbonu osiągają więc wielkość rzędu 350-:-570 m. 

Przystropowa część warstw karbońskich zazwyczaj ma zniszczoną strukturę i nosi cechy 
rumoszu przynadkładowe go. Grubość tej warstwy zmienna jest od kilku do ponad 30 metrów. 
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Powierzchnia stropu karbonu, w wyniku ponad 30-letniej eksploatacji złoża (rys. 4), uległa 
w niektórych rejonach znacznym deformacjom. Dotyczy to zwłaszcza zachodniej części złoża, 
gdzie osiadania powierzchni terenu sięgają lokalnie 16 m. 

6. Ocena stanu zagrożenia metanowego na powierzchni likwidowanej części 

Źródłem zagrożenia metanowego na powierzchni likwidowanej części będzie wolny metan 
zgromadzony w nieczynnych wyrobiskach oraz w makroporach zrekonsolidowanych zrobów. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia metanowego na powierzchni terenów po
górniczych wynika z następujących przesłanek: 

- pokłady węgla o wysokim pierwotnym naturalnym nasyceniu metanem zostały naru
szone w fazie intensywnej eksploatacji, w której w kolejnych wybieranych pokładach 
sprzyjały nakładające się wpływy. W takich warunkach naruszona struktura węgla 
w dziewiczym złożu powodowała efekt intensywnej desorpcji metanu z węgla w po
kładach zalegających w zasięgu wpływów podebrania i nadebrania; 

- strefy zaburzeń geologicznych przerywających ciągłość warstw oraz wtórne spękania 
nad dokonaną eksploatacją i krawędziami zatrzymanych frontów mogą stanowić do
godne drogi migracji metanu z części pokładów węgla charakteryzujących się silną 
metanonośnością co sugeruje, żeby zwrócić uwagę na wybór miejsca wykonywania 
pomiarów kontrolnych. 

Migracja metanu i gromadzenie się metanu na powierzchni terenów pogórniczych 
w obszarze likwidowanego byłego Ruchu Górniczego Moszczenica KWK "JAS-MOS" są 
utrudnione ze względu na występowanie znacznej grubości trzecio i czwartorzędowego 
nadkładu, który zawiera liczne warstwy izolujące w postaci mułowców, iłowców i glin. Tym 
samym zdesorbowany z węgla metan oraz metan wolny będzie przemieszczał się wzdhlż dróg 
o najmniejszych oporach. Drogami tymi będą niepodsadzone wyrobiska, pustki w górotworze, 

508 

B.M.2 . 
B.M.16 

OG Jastrzębie l 
KWK "JAS-MOS" 

ZŁOŻE JAS-MOS 

B. J . . 
B.M.17 . 

Szyby III 
o o 

...____ 

B.J.22------• 
. s.J.4 

• B.J.29/s 

0 B.J.23 
B.M.13 B.~. G 

• B.M.4 

~.J. III B.J.E . 
B.M.7 

• .s.M.S 
B .. 6 • 

. 
B.M.10/" 

ZŁOŻE MOSZCZENJCA •B.M.ets 

8. ~.12 B.J. G-X • B.M.1b 

• B.J.D 

B.M.8/S . 
B.M.21 . 

Rys. 5. Mapa rozmieszczenia otworów wierconych z powierzchni i szybów 

Fig. 5. Map of distribulion of openings drilled from thc surface ofpit shafts 

Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

słabo zrekonsolidowane zroby ścian i szczeliny o duży rozmiarach, przede wszystkim jednak 
będą to otwory wiertnicze i szyby wypełnione bardziej lub mniej przepuszczalnym dla gazu 
zasypem. 

Dla analizy tego zjawiska na jednej mapie (rys. 6) przedstawiono: 
- strefy intensywnej eksploatacji dokonanej, 
- mapę geologiczną odkrytą karbonu z zaznaczonymi zaburzeniami, 
- znajdujące się w pobliżu otwory wiertnicze i likwidowane szyby. 

Rys. 6. Miejsca potencjalnego pojawienia si« metanu w strefie przypowierzchniowej 

Fig. 6. Places o f potcntial appearance o f mcthane in thc closc - to surface zon e 

Określono w ten sposób miejsca potencjalnego pojawienia się metanu w strefie przypo
wierzchniowej i dlatego najbardziej korzystnym miejscem monitoringu są rury zlikwidowanych 
szybów oraz otwory wiertnicze B.M.l6, B.M.l2, B.J.B, B.M.l7, B.M.l3 i B.J.D. 

Wytypowane otwory znajdują się zarówno w strefie intensywnej eksploatacji dokonanej jak 
i w pobliżu zaburzeń i są miejscem, gdzie w naturalny sposób metan może znaleźć ujście na 
powierzchnię. 

Pojawienie się metanu stwierdzone na podstawie badania składu powietrza pobieranego 
bezpośrednio z nad otworów lub szybów może być sygnałem o konieczności objęcia badaniami 
pozostałych otworów lub podjęcia innych działań zapobiegających zagrożeniu pojawienia się 
metanu w strefie przypowierzchniowej . 

W celu zminimalizowania ryzyka pojawienia się metanu w strefie przypowierzchniowej 
podjęto decyzje o dalszym prowadzeniu odmetanowania. Zakłada się kontynuowanie ujmo
wania metanu z przestrzeni likwidowanej części istniejącą siecią rurociągów odmetanowania 
z dotychczasowych czynnych ujęć metanowych, tj. z otworów drenażowych i spoza tam 
izolacyjnych oraz dodatkowo spoza tam zbudowanych w trakcie likwidacji pola, izolujących 

kolejne wyrobiska, grupy wyrobisk i rejony kopalni . 
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W likwidowanym byłym Ruchu Górniczym "Moszczenica" będą istniały: 
- sieć rurociągów ujmujących metan spoza niektórych tam izolujących wyrobiska, do 

których będzie dopływał metan z pozostałych w złożu zasobów, 
- sieć rurociągów odmetanowania przebudowana w związku z likwidacją szybu MOS VI, 

zakładająca wykorzystanie nieczynnych otworów podsadzkowych Pl i P2jako głównego 
rurociągu odmetanowania. 

Kontynuowanie odmetanowania likwidowanej części przyczyni się do zmniejszenia po
tencjalnego zagrożenia pojawienia się metanu w strefie przypowierzchniowej oraz będzie 
jednym z elementów zwalczania zagrożenia metanowego w czynnej kopalni "JAS-MOS". 

7. Wnioski 

l. Badania i obserwacje prowadzone w obszarach zlikwidowanych kopalń, w zakresie 
występowania i migracji gazów złożowych (CH4 i/lub C02) na powierzchni, wykazały silną 
zależność od warunków geologiczno-górniczych. 

2. Drogami transmisji gazów złożowych z doh1 kopalni na powierzchnię są najczęściej 
zaburzenia tektoniczne przerywające ciągłość warstw, najczęściej duże i średniej wielkości 
uskoki otwarte ze szczeliną uskokową wypełnioną druzgotem przepuszczalnym dla gazu oraz 
zlikwidowane otwory i szyby. 

3. Źródłem wydzielania metanu w likwidowanym byłym Ruchu Górniczym "Moszczenica" 
mogą być niewyeksploatowane części pokładów oraz metan wolny nagromadzony w partiach 
poeksploatacyjnych oraz w makro i mikroporach skał porowatych i zrekonsolidowanych zrobów. 

4. Migracja metanu i jego gromadzenie na powierzchni terenów po górniczych w obszarze 
likwidowanego byłego Ruchu Górniczego "Moszczenica" KWK "JAS-MOS" są utrudnione ze 
względu na występowanie znacznej grubości trzecia i czwartorzędowego nadkładu, który 
zawiera liczne warstwy izolujące w postaci mułów, iłowców i glin. 

5. Potencjalną drogą migracji metanu na powierzchnię w likwidowanej części będą przede 
wszystkim otwory wiertnicze i szyby wypełnione bardziej lub mniej przepuszczalnym dla gazu 
zasype1p. 

6. Zakłada się wykorzystanie byłych szybów i zlikwidowanych otworów wiertniczych 
i technologicznych w wyznaczonych partiach obszaru górniczego kopalni do wykonywania 
pomiarów metanu w strefie przypowierzchniowej. 

7. Minimalizację ryzyka pojawienia się metanu w strefie przypowierzchniowej uzyska się 
poprzez kontynuację ujmowania metanu w likwidowanej części. 
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The influence of metbane on the ground's area as a result of mine's 
liquidation 

Abstra et 

The liquidation o f the min e "Moszczenica" ( former mining works "Moszczenica" and no w 
the stone coal mine "Moszczenica" being in the structures of a Joint Stock Company of 
Restructurization ofMines in Katowice) brings about a lot ofhazards. One ofthem is a potential 
possibility of appearance of methane m the close - to surface zone after damming up the 
excavation fields, switching offventilators .and back filling the pit shafts. 

In the case ofthe mines o f 4th category o f gas hazards, the methane, permeating he closed and 
badly ventilated rooms on the surface, forms an explosion hazard. This phenomenon does not 
always have to end tragically, but due to a long period ofpossible appearance after the finish of 
liquidation i t must be reckoned among the essential ones. 

The authors ofthis paper carried out, basing on the experiences acquired on the grounds of 
Wałbrzych Mining Basin, an analysis ofthis phenomenon in comparison with he liquidation of 
Mining works "Moszczenica" estimating the level of hazards and he used methods of its 
prevention. 
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Laserowe pomiary emisji metanu z kopalnianych szybów 
wentylacyjnych - podstawy i realizacja praktyczna 

Słowa kluczowe 

System laserowy- pomiar stężenia- metan 

Streszczenie 

Przedstawiono budowę i zasadę działania dwuwiązkowego systemu laserowego He-Ne 
(3,39 J .. un/0,63 f.!m) przeznaczonego do ciągłego pomiam stężenia i emisji metanu. Omówiono 
wyniki pomiarów stężenia metanu uzyskane dla kopalnianego szybu wentylacyjnego i wysy
piska odpadów komunalnych. 

l. Wstęp 

Metan, wg ocen międzynarodowych, posiada kilkuprocentowy udział w globalnym wzroście 
temperatury spowodowanym efektem cieplarnianym, przy czym koncentracja tego gazu w at
mosferze stale wzrasta [1]. 

W odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego, zagadnienie ciągłej i dokładnej kontroli emisji 
metanu z szybów kopalnianych posiada, oprócz wymienionego, również inny, bardzo istotny 
aspekt. Skuteczne rozwiązanie tego zagadnienia powinno mianowicie dawać odpowiedź na 
pytanie: jaka jest efektywność odmetanowania wyrobisk podziemnych metodami górniczymi. 

Jak gdyby w tle zagadnienia kontroli emisji metanu pozostaje problem ciągłej kontroli 
koncentracji metanu, szczególnie w miejscach niedostępnych, w aspekcie bezpieczeństwa prze
ciwwybuchowego, w różnych sytuacjach, nie tylko w kopalniach, ale np. w petrochemii, 
transporcie gazu rurociągami, wysypiskach odpadów komunalnych. 

Przy całej wadze problemu metanowego, w publikacjach organizacji międzynarodowych 
podkreśla się niewystarczającą skuteczność metod pomiaru emisji, szczególnie w odniesieniu do 
rozległych emiterów tego gazu takich jak, mówiąc tylko o górnictwie, kopalnie odkrywkowe, 
powierzchniowe składowiska węgla, itp. 

Długoletnie doświadczenie autora w zakresie zastosowań techniki laserowej do celów 
metanometrycznych i projektowania specjalistycznych laserowych układów pomiarowych 
stworzyło podstawę do przyjęcia określonej koncepcji systemu ciągłej kontroli emisji metanu, 
mianowicie bazującej na wykorzystaniu zjawiska selektywnej absorpcji promieniowania op-
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tycznego dla określonej długości fali w średniej podczerwieni z równoczesnym wykorzystaniem 
innej długości falijako odniesienia, przy takich rozwiązaniach układowych, które umożliwiłyby 
wyniesienie elementów elektrycznych wyposażenia pomiarowego poza strefę metanową, albo 
poprzez zastosowanie światłowodów podczerwonych umożliwiających prowadzenie tych 
dwóch długości fali, bądź też rozmieszczenie elementów układu pomiarowego poza strefą 
metanową. Ten drugi wariant uwzględnia również rozwiązania konstrukcyjne laserowych urzą

dzeń metanometrycznych, w których wprowadzono lokalnie całkowitą separację elementów 
elektrycznych od atmosfery metanowej (por. np. [2]) . 

Zagadnienie pomiaru emisji metanu stanowi zasadniczo dwa oddzielne zagadnienia po
miarowe, tj . ciągłego pomiaru koncentracji metanu (lokalnej lub uśrednionej wzdłuż drogi 
absorpcji) oraz ciągłego pomiaru prędkości przepływu, w tym także prędkości pionowej dyfuzji 
metanu w powietrzu. 

Ze względu na oczywiste odniesienie omawianego tutaj zagadnienia warunków istniejących 
w górnictwie v::ęgla kamiennego, celowe wydaje się przytoczenie w tym miejscu krótkiej 
charakterystyki metanowości kopalń węgla w Polsce, z zaznaczeniem jednak relacji pomiędzy 
kopalniami "metanowymi" i "niemetanowymi". 

Opracowania Głównego Instytutu Górnictwa (1991) podają charakterystykę metanowości 
polskich kopalń węgla kamiennego, które w kategoriach wielkości emisji może być przed
stawiona następująco : 

- całkowita ilość metanu odprowadzana drogami wentylacyjnymi, zarejestrowana w głów
nych drogach wylotowych kopalń : 20,4 m3 na sekundę; 

- ilość metanu określona szacunkowo dla kopalń, w których metan nie był rejestrowany 
w głównych drogach wylotowych: 0,3 m3 na sekundę; 

- ilość metanu odprowadzana urządzeniami odmetanowania i uwalniania do atmosfery: 
2,0 m3 na sekundę. 

Jak wynika z przedstawionych danych, określona szacunkowo wielkość emisji metanu 
z kopalń zaliczanych do niemetanowych jest w przybliżeniu 60 razy mniejsza w stosunku 
do kopalń metanowych, w których prowadzi się rejestrację metanu w głównych drogach 
wentylacyjnych. 

W 1991 roku do kopalń najbardziej metanowych, w których całkowita ilość odprowa
dzanego metanu (łącznie poprzez instalacje odmetanowania i drogi wentylacyjne) do atmosfery 
wynosiła powyżej l 00 m3 na minutę (l , 7 m3 /s) zakwalifikowano: 

l. "Pniówek"- 5,1 m3 /s 
2. "Brzeszcze"- 3,9 m3 /s 
3. "Zofiówka"- 2,2 m3 /s 
4. "Krupiński"- 2,0 m3 /s 
5. "Halemba"- 1,9 m3 /s 
6. "Moszczenica"- 1,7 m3 /s 
Z przedstawionych wyżej danych należy również wyprowadzić istotny wniosek co do 

celowości prowadzenia monitoringu emisji metanu także z szybów kopalń niemetanowych, 
ponieważ ich łączny udział w emisji będzie stanowił istotny ułamek metanu odprowadzanego do 
atmosfery przez kopalnie metanowe. 

Warto w tym miejscu przytoczyć jeszcze ogólną klasyfikację emiterów metanu wedhtg 
udziału poszczególnych rodzajów źródeł. Przedstawia się następująco (według [1]): 
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spalanie biomasy - 16%, 
- paliwa kopalne -14%, 
- uprawy ryżu- 26%, 

tereny podmokłe - 22%, 
- inne-22%. 

2. Laserowe pomiary koncentracji i emisji metanu 

2.1. Ogólna charak terystyka p orni arów konc en tracj i emisji metan u 
o r a z p ok re w n y c h w ę g l o w o d o rów g azowy c h m e t o d ą s e l e k ty w n ej 
absorpcji w podczerwieni 

Spektrometria związków gazowych i niegazowych w podczerwieni, w oparciu o zjawisko 
selektywnej absorpcji, jest niezwykle istotnym narzędziem identyfikacji związków chemicz
nych z określenia ich struktury i koncentracji. 

Zakres podczerwieni obejmujący przedział długości fali od 0,75 f.LID (długofalowa granica 
światła widzialnego) do około 1000 f.Lmjest zwyczajowo dzielony na trzy podzakresy, zależnie 
od rodzaju informacji o strukturze molekuł uzyskiwanych w każdym z tych podzakresów [3]. 

Tabela l. Podział zakresu podczerwieni na podzakresy 

Table l. Division of infrared range in to sub-ranges 

Podzespół 
Rodzaj przejść pomiędzy Przedział długości fali Przedział liczb falowych 

poziomami energetycznymi [~-Lm] [cm- 1] 

Bliska podczerwień Nadtony 0,75-2,5 13 300-4 000 

Średnia (podstawowa 
Wibracyjne, rotacyjne 2,5-2,5 4 000-400 

podczerwień) 

Daleka podczerwień Drgania, rotacje szkieletowe 25-1000 400-0 

Związek pomiędzy długością fali i liczbą falowąjest następujący: 

(2.1) 

Praktycznie wszystkie związki gazowe wykazują absorpcję w podczerwieni; wyjątkami są 
związki utworzone z cząstek jednoatomowych, takie jak gazy szlachetne, np. N e, He i heme
opolamych (Oz, N2 i H2). 

Struktura związku chemicznego determinuje ściśle kształt jego widma absorpcyjnego w pod
czerwieni. Nie istniejąjakiekolwiek dwa związki o różnych strukturach i mające te same widma, 
z wyjątkiem izomerów optycznych. Również niektóre polimery wielocząsteczkowe o niewiel
kich różnicach masy mogą mieć widma wzajemnie nierozróżnialne przy pomocy istniejącej 
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aparatury [ibidem]. Zatem, identyfikacja związków jest przy zastosowaniu spektrometrii ab
sorpcyjnej w podczerwieni prawie absolutna. 

2.2. Prawo absorpcji promien iowania elektromagnetycznego przez 
materię i wielkości opisujące absorpcję 

Absorpcja promieniowania elektromagnetycznego przez materięjest makroskopowo opisy
wana przez prawo Beera lub Lamberta-Beera przedstawiane zwykle w formie logarytmicznej 

I 
ln-=abC 

lo 

lub też w równoważnej formie eksponencjalnej 

gdzie: 

l -abC -=e 
lo 

Io - natężenie wiązki po przejściu przez ośrodek absorbujący, 
a -stała, 

b - długość drogi w ośrodku absorbującym, 
C - koncentracja. 
W skróconej formie równanie to bywa przedstawiane jako 

gdzie: 
I .. 

T=-- transmisJa 
lo ' 

x - droga absorpcji, 
i-l - współczynnik ekstynkcji. 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

Wielkości a i i-l są charakterystyczne dla danego pasma absorpcyjnego i długości fali 
promieniowania oddziałującego z ośrodkiem absorbującym. Dla metanu, zmierzona wartość 
współczynnika a wynosi 0,0939 ±0,0023%- 1cm-1[3]. Z wyższych węglowodorów, które mogą 
występować w atmosferze kopalnianej jedynie etan i propan mają porównywalną wartość tego 
współczynnika (odpowiednio trzy i dwa razy mniejszą). 

Oprócz wielkości transmisji T stosuje się w spektroskopii absorpcyjnej również absorbancję 

zdefiniowanąjako A= log_!_ oraz wielkość E= l- T zwaną absorpcją. 
lo 

Rysunek l przedstawia ogólną strukturę laserowego urządzenia metanometrycznego, natomiast 
rysunek 2 - rzeczywistą charakterystykę metanomierza laserowego wykonanego w Laborato
rium Techniki Laserowej GIG. Jest to odlogarytmowana krzywa z zależności Lamberta-Beera. 
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Rys. l. Podstawowa struktura laserowego urządzenia metanometrycznego 

Fig. l. Basic structure o f the laser methanometric instrument 
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Rys. 2 Charakterystyka metrologiczna metanomierza laserowego 

Fig. 2. Metrological characteristics o f the laser methanometer 

3. System do ciągłego pomiaru emisji metanu z szybów wentylacyjnych z laserem 
dwuwiązkowym He-Ne 

Laserowy system dla ciągłego pomiaru emisji metanu z szybów wentylacyjnych przedsta
wiono schematycznie na rysunek 3. Jak widać z rysunku, jest to wariant pomiarowy, w którym 
pomiar najpierw koncentracji, a następnie emisji jest realizowany przy otwartej komorze 
pomiarowej, tj. przy swobodnym dostępie czynników ograniczających, np. zapylenia, a w przy
padku szybu, cząsteczek kondensującej pary wodnej Taki schemat pomiarowy odpowiada 
wersji z zewnętrzną wiązką referencyjną z rysunku l. 

Jak wyżej zaznaczono, system działa na zasadzie wykorzystania dwu linii laserowych 
generowanychjednocześnie przez ten sam nadajnik laserowy. Linia podczerwona o długości fali 
3,39 mm jest tutaj właściwą linią pomiarową, natomiast linia czerwona (0,63 ~-tm) jest linią 
referencyjną służącą do kompensacji efektów ubocznych (ekstynkcji wskutek obecności cząstek 
rozpraszających, patrz rys. 4) i do osiowania podzespołów systemu. Moc obydwu wiązek jest 
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Rys. 3. Schemat działania laserowego systemu do pomiaru emisji metanu z szybu wentylacyjnego 

Fig. 3. Scheme of operation of the methane-from-mine-shaft laser measuring system 

Rys. 4. Eksperymentalne wartości wzajemnej ekstynkcji wiązek o długościach fali 3,39 i 0,63 ~m 

Fig. 4. Experimental values ofmutual extinction ofthe beams with 3.39 and 0.63 ~m wavelengths 

rejestrowana w detektorze szerokopasmowym, dokładniej w matrycy szeregowo połączonych 
detektorów termoparowych. Obróbka elektroniczna sygnałów pomiarowych odbywa się w ukła
dzie analizującym współpracującym z komputerem. 

Charakterystyka podstawowych podzespołów systemu, według przyjętej koncepcji przed
stawia sięjak następuje : 

- Laser dwuwiązkowy He-N e 
Laser dwuwiązkowy He-Ne jest specjalnie zaprojektowanym nadajnikiem, generującym 

jednocześnie, w sposób ciągły, dwie wiązki z jednej rury wyładowczej wyposażonej w pod
wójny rezonator laserowy. 
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Charakterystyka tego elementu systemu przedstawia się następująco: 
długość rezonatora 
moc wiązki czerwonej (0,63 J..lm) 
moc wiązki podczerwonej (3,39 J..lm) 
rodzaj pracy 

-lm, 
-7,5 mW, 
-5,5mW, 
- wielemodowa 

- wybieranie wiązek - naprzemienni e za pomocą modulatora 
zewnętrznego z dwoma filtrami 

- Matryca detekcyjna 
Podstawową część detekcyjną dla obu wiązek stanowi matryca detektorów zbudowana 

w oparciu o termopary radiacyjne TS20 produkcji VIGO (Toruń). Ich charakterystyka spek
tralna jest płaska od nadfioletu do dalekiej podczerwieni, a sygnał wyjściowy jest liniowy dla 
zakresu gęstości mocy wejściowej od 10-6 W/cm2 do 10-1 W/cm2. 

- Układ analizy sygnałów ("szeregowy") 
Układ analizy sygnałów stosowanych w omawianym systemie pomiarowym ma za zadanie 

przeprowadzenie próbkowania kolejno sygnału pochodzącego od wiązki referencyjnej i wiązki 
pomiarowej, a następnie wydzielenie obydwu wielkości i odlogarytrnowanie. Wielkość koń
cowa jest z dokładnością do stałej poszukiwaną koncentracją metanu. 

4. Przykłady praktycznej realizacji pomiarów koncentracji i emisji metanu: 
szyb wentylacyjny i wysypisko komunalne 

Dla przedstawionych parametrów pomiarowych i współczynnika ekstynkcji z tabeli l rów
nego 0,0939%-1 cm-1 oraz odległości x = 700 cm otrzymuje się t = exp(0,0939 · 700 · C) 
stąd C= 0,006% CH4. 

W powyższych obliczeniach uwzględniono wzajemną ekstynkcję wiązki pomiarowej i re
ferecyjnej wskutek obecności cząstek pary wodnej. 

Tabela 3 przedstawia podobny zestaw wyników pomiarów koncentracji metanu dla wysy
piska komunalnego (sytuacja pomiarowa przedstawiona na rys. 5). 

Tabela 2. Wyniki pomiarów koncentracji metanu na dyfuzorze szybu wentylacyjnego kopalni niegazowej 

(KWK "Piast") 

Tablc 2. Summary o f methane concentration measurements on a diffuser o f a ventilation shaft in a non-gassy minc 
(the "Piast" mine) 

Długość fali 3,39 )lm (moc lasera 5 m W) 

Detektor zasłonięty (tło) Detektor odsłonięty 

Średnia z l O pomiarów: 0,99 m W 4,47mW 

Długość fali 0,63 )lm (moc lasera l ,4 m )V) 

Detektor zasłonięty (tło) Detektor odsłonięty 

Średnia z 5 pomiarów: 0,74 m W 1,84mW 
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Tabela 3. Wyniki pomiarów koncentracji metanu dla wysypiska komunalnego 

Table 3. Measurcments ofmethane conccntration at thc municipal waste dump sitc 

Tło 3,99 3,91 3,91 

IR +tło 6,04 5,69 5,43 

Poziom odniesienia 3,6 3,6 3,6 

Transmisja 0,57 0,50 0,43 

W tym przypadku nie występowała ekstynkcja wiązki czerwonej i podczerwonej, w po
przednim przypadku powodowana zapyleniem. 

Rys. 5. Sytuacja pomiarowa na wysypisku odpadów komunalnych 

Fig. 5. Measuring situation at thc municipal waste dump sitc 

Analogiczne przeliczanie dla tej wartości, przy odległości pomiarowej x = 3,850 cm, daje 
C = 0,002% CH4. Tak niska wartość, znacznie niższa niż w podobnych warunkach pomia
rowych, może być przypisana wiatrowi. 

5. Podsumowanie i wnioski 

Przedstawione wyniki pozwalają na następujące podsumowanie opracowanego systemu 
pomiarowego z laserem dwuwiązkowym: 
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dokładność pomiaru koncentracji (poziom mierzony)- 0,001% CH4 
- tryb prowadzonego pomiaru- ciągły lub quasi-ciągły 
- kompensacja efektów ubocznych- całkowita 

- obróbka informacji pomiarowej -komputerowa 
Przeliczenie wartości koncentracji na wielkość emisji wymaga wprowadzenia powierzchni 

emitera i prędkości przepływu. 
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Laser measurements of metbane emission from mine ventilation shafts -
grounds and practical realisation 
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laser system designed to measure continuously the concentration and emission of methane. 
The results have been discussed o f methane concentration measurements obtained for a min e 
ventilation shaft and a municipal waste dump site. 
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Praktyczne aspekty technologii urabiania kombajnami w ścianach 
ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. 

Słowa kluczowe 

Wysokowydajny kompleks ścianowy- kombajn ścianowy- parametry techniczne 

Streszczenie 

W celu osiągnięcia spodziewanych efektów produkcyjnych i ekonomicznych konieczne było 
wprowadzenie wysokowydajnych kompleksów ścianowych. Muszą one posiadać odpowiednie 
parametry techniczne i być dostosowane do warunków górniczo-geologicznych. W oparciu o ich 
określone parametry, kopalnia zamierza prowadzić eksploatację przy pomocy trzech ścian 
(dwie w pełni produkcyjne i trzecia przezbrajana). 

l. Krótka historia i charakterystyka zakładu 

Zakład Górniczo Energetyczny Sobieski Jaworzno III Spółka z o.o. rozpoczął swoją działal
ność w dn O 1.02.1999 r. Podmiot gospodarczy powstał na bazie restrukturyzacji organizacyjno
-technicznej KWK Jaworzno z jej 207 letnią historią i całym bagażem doświadczeń . 

W wyniku działań restrukturyzacyjnych uproszczono znacznie model dotychczas nieren
townej kopalni a zwłaszcza zmniejszono ilość oddziałów wydobywczych z dwunastu (max) do 
trzech. 

Takie działania mogły mieć szanse powodzenia tylko przy znacznych nakładach na odtwo
rzenie i modernizację parku maszynowego w zakresie wyposażenia kompleksów ścianowych . 

Tylko kompleksy wysokowydajne gwarantowały rentowność zakładu i możliwość utrzymania 
2800 załogi. 

Od lutego 1999 roku roboty eksploatacyjne prowadzone są w trzech oddziałach produk-
cyjnych, 

- Oddz. G-1 pokł. 209 poz. 500 m 
- Oddz. G-2 pokł. 207 poz. 500 m 
- Oddz. G-3 pokł. 302 poz. 500 m 
Aktualne wyposażenie ścian w tych oddziałach stanowią urządzenia przedstawione w ta

beli l. 
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Tabela l. Wyposażenie ścian zmechanizowanych w ZGE- stan na 31.12.200 l r. 

Tablc l. Longwall face equipment at ZGE as on 31 December 200 l 

Oddział G-1 G-2 G-3 

śc iana nr 323 531 722 

FAZOS 15/31 Oz FAZOS 18/37 F AZOS 15131-0z 
Typ obudo -'Y 

FAZOS 12/28 Oz POz-ZGE/BSN FAZOS 15/31-0z-BSN 

Obudowa 
Ilość sekcji 157 [235m] 166 [250m] 182 [273m] 

Skok ukł . przcsuw.[mm] 700 800 650 

Typ kombajnu KSW 500/2A2V/BP/N ELEKTRA LS 3300V/W JOY 4LS8 

Organ średnica [mm] 
l 800 2000 1830 

zabiór [mm] 
630 800 800 

Kombajn 
System napędu posuwu Eicotraek Eicotrack Eicotrack 

zainstalowana moc [kW] 600kW 849 kW 680kW 

Zakres urabiania [m] 3,2 4,0 3,34 

Typ przenośnika Halbach-Braun 3HB 227 LongwallAFC Meco-Longwall 800 

Wydajność [t/h] 750 [t/h] l 000 [t/h] l 000 [t/h] 

Łańcuch 2x<j>30 x 108 2 X$ 34 X 126 2 X $34 X 126 

PZS Prędkość łańcucha [m/s] 0,96 [m/s] 1,08 [m/s] 1,2l[m/s] 

Rynna szcrokość[mm] 732 800 (wcwn.) 800 (wewn.) 

Ilość jedn. napędowych 3 2 3 

Typ przekładni BRAUTINGEN PREIFALK JOY -S500E/S500RA 

Typ ZKP- Valbot E 225 Olinik 800 GROT 255/842 

Wydajność 980 [t/h] max. l 600 [t/h] max. l 800 [t/h] 

PZP Łańcuch 2 X$ 26 X 92 2 X$ 34 X 126 2 X f$30 X 108 

Prędkośćłańcucha 1,5 [m/s] 1,85 [m/s] 1,5 [m/s] 

Szerokość rynny [mm] 750 800 842 

Urządzenie przekładkowe V al bot WARAN(SIGMA) UPPl 

Kruszarka UKU-1500 DLB 800-1200 DLB-1000 
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W końcowej fazie eksploatowana jest ściana 323, a w likwidacji znajduje się ściana 257 
wyposażona w kombajn produkcji ZZM typu KSW 500/2A2V/BPH/4,6, czterostojakową obu
dowę zmechanizowaną SA TO 22/43 POz i przenośnik ścianowy typu Glinik 260/724/BP. 

Do pierwszych przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wydajność w połowie 1999 r. 
zaliczyć należy uruchomienie wysokowydajnego kompleksu ścianowego w oddziale G-3, tj. 
ściany 718 wyposażonej w kombajn ścianowy JOY 4LS8, przenośnik ścianowy LONGWALL 
i obudowę zmechanizowaną F azos 15/31 Oz. Kompleks powstał na bazie urządzeń przekazanych 
aportem z NSW S.A. i zakupionego przez ZGE kombajnu JOY. Jak wykazała praktyka decyzja 
o zakupie kombajnu JOY okazała się trafna, co potwierdza wydobycie ze ściany na poziomie 
średnio powyżej 8 tys ton/dobę. 

W pozostałych ścianach wykorzystano również urządzenia dostosowane do warunków 
umożliwiających uzyskanie wydobycia na poziomie około 5000 t/d, oczywiście w ramach 
dostępnych środków i w oparciu o "majątek spadkowy" KWK "Jaworzno". Dało to możliwość 
osiągnięcia zdolności produkcyjnej frontu eksploatacyjnego na poziomie 12 tys ton/dobę węgla 
handlowego. 

Zarząd Spółki oraz kadra inżynieryjno-techniczna nieprzerwanie dążąc do stworzenia wa
runków dla stabilnego wydobycia w ramach dostępnych środków zabiega o odtworzenie parku 
maszynowego i pozyskanie urządzeń dla kompleksów ścianowych gwarantujących wysoką 
wydajność ze ściany i bezawaryjną pracę. Realizując wyżej wymienioną politykę w paź

dzierniku 2001 roku uruchomiono wysokowydajny kompleks ścianowy w pokł. 207, partia 
E-Wschód obsługiwany przez Oddział G-2. 

Przy doborze urządzeń do nowego rejonu eksploatacyjnego kierowano się głownie rachun
kiem ekonomicznym, ale kryterium decydującym o ostatecznym kształcie kompleksu było 
dostosowanie parametrów urządzeń do warunków górniczo-geologicznych z zachowaniem 
odpowiedniego poziomu dyspozycyjności maszyn i zapewnienia wydajności na poziomie 
7-8 tys. ton/dobę. 

Ten kierunek działań przynosi efekty i jest kontynuowany dla osiągnięcia celu jakim jest 
eksploatacja przy pomocy 3-ch ścian, z których 2 mogłyby pracować z pełną zdolnością 
produkcyjną a 3-cia byłaby w fazie przezbrajania. Dało by to średniorocznie 2,5 ściany w pracy. 
Powyższa taktyka wynika zarówno z liczebności załogi ZGE jak również z aktualnie osiąg

niętego poziomu sprzedaży . 

Po zakończeniu wydobycia ze ściany 323 obsługiwanej przez oddział G-1 w pokł. 209 
planowane jest uruchomienie w nowym rejonie ściany 330 w pokł. 209 i aktualnie w ramach 
procedur przetargowych prowadzone są działania dla pozyskania urządzeń do 3-go wysoko
wydajnego kompleksu ścianowego. 

2. Dobór parametrów urządzeń kompleksu ścianowego 

Proces decyzyjny związany z doborem parametrów urządzeń kompleksu ścianowego niesie 
ze sobą wiele dylematów. O ile dla ekonomisty zastosowanie kryterium najtańszego zakupu daje 
z reguły pozytywny efekt, to dla inżyniera nie zawsze co najtańsze jest najlepsze, najczęściej 
sprawdza się przysłowie "co tanie to drogie"- istotnym jest więc taki dobór parametrów aby 
przy najniższych nakładach finansowych możliwe było osiągnięcie spodziewanych parametrów 
technicznych. Kadra inżynieryjno-techniczna przy podejmowaniu decyzji w procesie optymal-
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nego doboru z reguły skazana jest na własne doświadczenia, dobrze jest jeśli może skorzystać 
z wiarygodnych danych producentów lub doświadczeń innych kopalń. 

Do podstawowych kryteriów przy doborze urządzeń ścianowych należy kryterium odpo
wiedniego doboru parametrów kombajnów ścianowych. 

Podstawowymi parametrami kombajnu decydującymi o poziomie przyszłej produkcji kom
pleksu ścianowego są: 

a) wysokość urabiania- z reguły zależna od miążości pokładu-w ZGE stosuje się zasadę 
wysokości urabiania+ 0,3 m w stosunku do grubości pokładu, 

b) glebokość zabioru- zależna od szerokości organu- z reguły dostosowana do wielkości 
skoku układu przekładkawego zastosowanej obudowy zmechanizowanej, 

c) zainstalowana moc na kombajnie, istotna jest wielkość mocy silników zastosowanych do 
napędu organów urabiających - przy doborze mocy decyduje najczęściej twardość wystę
pującego węgla która wpływa na energochłonność jego urabiania- nie jest wskazane prze
wymiarowywanie tego parametru gdyż zbytni zapas mocy generuje większe zużycie energii 
elektrycznej oraz skutkuje dalej "przewymiarowywaniem" sieci energetycznej, 

d) wysokość napięcia zasilania - ze względu na rozległą sieć ZGE preferuje napięcie 
3,3 kV, 

e) prędkość posuwu 
- robocza (urabiania,) 
~ prędkość manewrowa -istotna przy systemie urabiania jednokierunkowego, 
f) wielkość tzw. prześwitu nad przenośnikiem, 
g) cechy konstrukcyjne decydujące o stopniu trwałości maszyny 
do cech tych zaliczyć można: 
- modułową budowę- prosty montaż i wymiana podzespołów, 
- rozwiązanie napędu posuwu, napędy elektryczne zarówno z silnikami prądu stałego jak 

i prądu zmiennego z przemiennikiem częstotliwości zabudowanym na kombajnie wypie
rają napędy z układami hydraulicznymi eliminując tym samym wszystkie dotychczas 
ujawnione niedogodności związane z hydrauliką tj. wycieki, nieszczelności układu, 
grzanie się oleju, a za tym spadek sprawności itd. 

h) rozwiązanie konstrukcyjne organów urabiających - stosuje się zasadę uzyskania od 
dostawcy gwarancji na urobienie min 2 mln urobku, 

i) awaryjność. 

3. Doświadczenia eksploatacyjne i zaobserwowany wpływ parametrów technicznych 
kombajnu na wydajnośc kompleksów śćianowych 

3.1. Prędkość posuwu 

O ile pierwsze z wymienionych na wstępie parametrów a) i b), dobierane są w oparciu 
o istniejące warunki górniczo-geologiczne, to prędkość urabiania jest parametrem który umoż
liwia w pewnym zakresie swobodę wyboru jego wielkości. 

W ZGE przy doborze prędkości kombajnu przyjeto regułę takiego doboru który by umoż
liwiał na uzyskania przez kombajn zdolności "odrobienia" występujących w trakcie zmiany 
wydobywczej planowanych i nie planowanych postojów technologicznych ściany. 
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Dane o prędkościach posuwu kombajnów stosowanych w ZGE przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Porównanie parametrów posuwu kombajnów pracujących w ZGE 

Table 2. Parameters for drum shearers used by ZGE associated with longitudinal adavancement 

l Typ kombajnu KSW 500/2A2V/BP/N ELEKTRA LS 3300V/W JOY 4LS8 

Organ śred. [mm] l 800 2 000 l 830 

zabiór [mm] 630 800 800 

System napędu posuwu Eicotrack Eicotrack Eicotrack 

zainstalowana moc [kW] 600kW 849 kW 680kW 

Moc silników posuwu 100kW 
2 X 40 kW 2 X 35 kW 

(silniki prądu zmiennego (silniki prądu stałego) 

Prędkość robocza 
5,23 do 12,5 do 12 

(przy sile uciągu 500 kN) (przy sile uciągu 600 kN) (przy sile uciągu 535 kN) 

Prędkość manewrowa 8,0 do 18m/min ' do 20 rnlmin 

Jakie rezultaty w postaci wydobycia daje zastosowanie tych kombajnów w ZGE? 
Odpowiedź na to pytanie można sformułować można w oparciu o wyniki produkcyjne 

osiągane z poszczególnych ścian. 
W tabeli 3 przedstawiono uśrednione wyniki z okresu 200 l roku. Porównywane są dane 

uśrednione, unikamy w ten sposób porównywania "rekordów" jednej ściany z przypadkami 
"wpadek" drugiej . 

Tabela 3. Porównanie wyników produkcyjnych z uwzględnieniem osiąganej prędkości posuwu kombajnu 

Table 3. Production rcsults (including longitudinal advancement rate o f shearcrs) 

Nr 
Długość Średnic 

Śr postęp ściany Średnia ilość Śr prędkość 
Dyspozyc. czas obsługi 

ściany wydobycie załogi w ścianie 
ściany 

[mb] (brutto) [t/dobę] 
[mim-c] skrawów/m-c posuwu [m/ min] 

[min/zmianę] 

323 235 l 220 32,7 57 1,5 310 

721 273 7 515 137,2 228 3,2 340 

531 250 7 800 105,0 139,9 2,2 300 

Oczywiście na powyżej przedstawione rezultaty miały wpływ również inne, niż parametry 
kombajnów, czynniki. Niemniej jednak z analizy wynika, że lepsze wyniki pozwolił osiągnąć 
kompleks ścianowy z kombajnem JOY, zadowalające są również wyniki nowouruchomionej 
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ściany 531 z okresu 2-ch miesięcy (1-szy miesiąc w fazie rozruchu) wyposażonej w kombajn 
ELEKTRA LS 3300V/W. 

Jak widać z tabeli 3 kombajn JOY uzyskiwał średniąprędkość posuwu 3,2 m/min, dla uzyska
nia tej wartości w skrajnym przypadku niezbędna jest prędkośćmaxrówna co najmniej 7-8 rn/min. 

Wyniki przedstawione w tabeli 3 są w dużej mierze wiarygodne gdyż, pomijając przytoczone 
wielkości wydobycia ze ścian, średnią prędkość kombajnu wyliczono z przebytej przez niego 
drogi (w oparciu o ilość skrawów x dł ściany) i rzeczywistego czasu pracy kombajnu, (uw
zględniono tylko taki czas w którym zarejestrowano (przy pomocy systemu ZEFIR) jednoczesną 
pracę kombajnu, PZS i odstawy, a więc efektywny czas w którym kombajn urabiał) . 

Należy zwrócić też uwagę na zbliżone czasy dyspozycyjności obsługi w ścianie. 

3.2. Napięcie zasilania i moc zainstalowana 

Jak wynika z tabeli l dla zasilania kombajnów w ZGE stosowane jest napięcie zarówno l kV 
jak i 3,3 kV. Z tym, że napięcie 3,3 kV zastosowano do zasilenia kombajnów w kompleksach 
wysokowydajnych (ść . 721 i ść . 531 ), natomiast po zakończeniu ściany 323 z kombajnem 
zasilanym napięciem l kV planowane jest skompletowanie wyposażenia i uruchomienie w kom
pleksie ściany 330, 3-go kombajnu zasilanego napięciem 3,3 kV. Decyzję takąpodjęto w oparciu 
o dotychczasowe pozytywne doświadczenia w eksploatacji kombajnu i urządzeń elektrycznych 
zasilanych (od 1999 r.) napięciem 3,3 kV. 

W wyniku przeprowadzonej analizy w ZGE stwierdzono że ze względów na duże odległości 
ścian od podstacji 110/6 kV nie jest możliwe zasilanie ich napięciem l kV przy zachowaniu 
wymaganych obowiązującymi normami parametrów instalacji elektrycznych kombajnu. 

Z powyższej analizy wynika, że ze parametry warunków zasilania ścian są znacznie lepsze 
dla napięcia 3,3 kV. 

Koszt uzbrojenia ścian w instalację 3300 V dla kombajnu jest porównywalny z kosztem 
uzbrojenia w instalację l 000 V. Nieznaczna różnica cenjest rekompensowana wydajnościąjaką 
osiągają takie kompleksy i znacznym obniżeniem kosztów ich obsługi. 

Z dotychczasowych doświadczeń ZGE Sobieski Jaworzno III jak i polskiego górnictwa wy
nika że kompleksy zasilane napięciem 3,3 kV osiągają wydajności 7-8 tys ton/dobę. Nato
miast kompleksy zasilane napięciem 1000 V osiągają wydajności w granicach 5000 ton/dobę. 

Istotnym więc argumentem przemawiającym za zastosowaniem napięcia 3,3 kV jest niska 
awaryjność takich instalacji elektroenergetycznych zasilających kombajn ścianowy i korzyst
niejsze warunki pracy sieci zasilającej . 

Stosowanie napięcia 3,3 kV do zasilania kombajnu wyeliminowało występujące w ZGE 
ograniczenia wynikające przy stosowaniu napięcia l kV, takie jak m.in.: 
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- ograniczenie mocy silników kombajnu w organach do 250 kW, 
- aparatura zasilająca (stacja transformatorowa i wyłącznik) przy mocy silników w orga-

nach powyżej 250 kW musiała być umieszczona przy przenośniku podścianowym, 
- stosowanie napięcia l 000 V powodowało konieczność wykonywania częstych przekła

dek urządzeń elektrycznych (w okresach co 2 miesiące) przy znacznym nakładzie pracy 
i obłożeniu osobowym, 

- zbyt niskie moce zwarciowe często uniemożliwiały zastosowanie właściwie dobranych 
zabezpieczeń zwarciowych. 
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Dobierając moce silników napędzających organy należy uwzględniać twardość i urabialność 
występującego węgla. Właściwie dobrana wartość mocy pozwala osiągnąć wyższe prędkości 
posuwu w trakcie urabiania i eliminuje występujące przy wcześniejszych konstrukcjach kom
bajnów zjawiska utyku silników i postojów powodowanych zakleszczaniem się organów 
w ociosie. 

Przy doborze mocy zainstalowanej do napędu organów istotny jest również typ i rozwiązanie 
konstrukcyjne zastosowanych organów urabiających, dotychczasowe doświadczenia ZGE opar
te były na konstrukcjach firm ZZM, HYDRA i KRAMPE. 

Biorąc pod uwagę ilość urobionego urobku (ok. l ,8 mln ton) w ścianach 718 i 721, można 
stwierdzić na podstawie dotychczasowych obserwacji, że organy firm HYDRA i KRAMPE są 
porównywalne. Zarówno jedna jak i druga firma, pomimo wystąpienia w trakcie rozruchu 
usterek, wywiązała się z udzielonych gwarancji. 

3.3. Awaryjność 

Z doświadczeń eksploatacyjnych analizując awaryjność kombajnu JOY w ścianach 718 i 721 
można wystawić tej konstrukcji pozytywną opinię. Potwierdza się też opinia, że kombajny 
z napędem posuwu realizowanym na drodze elektrycznej są bardziej wytrzymałe na zmienność 
warunków urabiania (przechodzenie przez uskoki, przerosty itp.) i występowanie okresów 
ciągłej długotrwałej pracy. 
. Dzięki nowoczesnym systemom ciągłej diagnostyki i zastosowanemu układowi zabez
pieczeń uzwojeń silników i mechanicznymi zabezpieczeniami układu posuwu i napędu organów 
maszyna zdolna jest do wybierania długich parceli bez konieczności wydawania kombajnu do 
napraw. 

W okresie pierwszego rozruchu kombajnu pewnego czasu wymagało przyzwyczajenie 
obsługi do nowych właściwości maszyny związanych z automatycznym dostosowaniem jej 
prędkości do oporów urabiania - kosztem większej niż zwykle ilości wymienionych zabez
pieczających wałków skrętnych, obsługa nie ma obecnie problemów z przewidywaniem awarii 
wynikających z wjeżdżania w strefę pustek lub luźnego ociosu co było główną przyczyną 
wymienionych usterek. 

Trzeba również stwierdzić, że tam gdzie wydobycie z uwagi na inne uwarunkowania 
geologiczne czy organizacyjne planowane jest na poziomie poniżej 4-5 tys ton/dobę, w zu
pełności wystarczające są konstrukcje polskich producentów. 

Można również stwierdzić, że awaryjność kombajnów typu KSW 500 przy relatywnie 
niższym wydobyciu ze ścian 323, 256 i 257, jest porównywalna z awaryjnością kombajnu 
JOY. 

Podejście takie jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Z reguły niższy koszt po
zyskania "słabszego" kombajnu rekompensuje zmniejszone zyski netto wynikające z niższego 
poziomu wydobycia. 

W tabeli 4 przedstawiono rodzaje typowych napraw i awarii jakie wystąpiły w ZGE w okre
sie eksploatacji ścian na całym wybiegu przy urabianiem kombajnem JOY 4LS8 i KSW 500. 

Występujące awarie kombajnów dodały się do innych przyczyn postojów energoma
szynowych i górniczych w ścianach. Postoje te to zarejestrowane u dyspozytora przerwy w wy
dobyciu spowodowane bezpośrednio przez awarie pozostałych urządzeń w ścianie i na odstawie, 
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w tym zerwanie taśmy czy łańcucha, przerwy w zasilaniu oraz przerwy technologiczne takie jak 
zabezpieczanie stropu, rozbijanie dużych kęsów węgla itp. 

Na rysunku l przedstawiono przebieg współczynnika awaryjności w okresie 9 m-cy 2001 r. 

wyliczonego na podstawie czasu postoju ścian w odniesieniu do wydobycia brutto. 

TABELA 4. Rodzaje typowych napraw i awarii jakie wystąpiły w ZGE w okresie eksploatacji ścian na całym 
wybiegu przy urabianiu kombajnem JOY i KSW 500 

Table 4. Typ i cal failures and maintenance work rccorded at ZGE for the w hole face life for the drum shearers JOY 
and KSW 500 

JOY KSWSOO 

ściana 721 ściana 323 

od 09.2000-24.09.01 od l 0.2000 r. cd 

wybieg= 1460 m wybieg= 570 m 

l 820 tys ton urobku 450 tys ton urobku 

Lewa ładowarka-wymiana silników 
3-krotnie 

hydraulicznych W ścianie 323 nie zastosowano ładowarek na 

Prawa ładowarka-wymiana silników kombajnie KSW 

hydraulicznych 
4-krotnie 

usterki porównywalne 

Wymiana podchwytu lewego 
l-krotnie do 

Wymiana podchwytu prawego 6-krotnic 
regeneracji 

Wymiana podchwytu prawego 
l -krotnic do 

Wymiana podchwytu lewego 2-krotnic 
regeneracji 

Wymiana gwiazdy napędowej - 2-krotnie do Wymiana gwiazdy napędowej -
S-krotnie 

strona prawa regencracj i strona prawa 

Wymiana gwiazdy napędowej - l-krotnie do 
strona lewa regeneracji 

Remont przekładni planetamej 
Wymiana przekładni planetarnej 

lewego ramienia- remont części 
szybkobieżnej 

lewego ramienia 

Wymiana pompy lewego podnoszenia 2-krotnic Wymiana pompy podnoszenia 2-krotnic 

Wymiana sworzni lewa głowica-
l-krotnic 

Remont prawego przegubu Wymiana 
2-krotnic 

2 szt sworzni i tulei 

pozostałe usterki 

Wymiana rozdzielaczy 2 szt. 
Wymiana uszczelnień mię_dzy 
komorami prawego ramienia 

Wymiana lewego siłownika 
2 szt. 

-
Wymiana silnika posuwu 2-krotnic 

podnoszenia głowicy 

Wymiana sworzni i prawego Uszczelnienie lewego silnika SOK 
siłownika 1600 
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porównanie awaryjności w ścianach 323,721 i 257 
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Rys. l . Przebieg współczynnika awaryjności ścian ZGE w okresie 9 m-cy 200 l r. 

Fig. l. Coefficient o f face equipment failures at ZGE for 9 months o f 200 l 

Powyższe porównanie daje obraz o ,,mobilności" przedstawionych kombajnów. Względna 
awaryjność kombajnu JOY jest zdecydowanie niższa, zwłaszcza w odniesieniu do wykonanej 
pracy bezwzględnej w postaci ilości wyfrezowanego i załadowanego urobku oraz przebytej 
drogi w mb. 

Relatywnie więc koszt eksploatacji w przeliczeniu na l tonę urobku w przypadku kombajnu 
KSW jest kilkakrotnie wyższy, zwłaszcza, że około 90% napraw kombajnu JOY 4LS8 wy
konywane było w ramach umowy serwisowej i na gwarancji po II przeglądzie kombajnu na 
powierzchni. 

3.4. Inne istotne cechy konstrukcyjne 

Oprócz parametrów technicznych związanych z ruchem maszyny bardzo ważnym jest 
optymalne dopasowanie, pod względem wymiarowym, typu kombajnu do pozostałych ele
mentów kompleksu ścianowego . Dla przykładu przedstawiono poniżej kilka takich aspektów 
jakie pojawiły się w trakcie prowadzonych procedur przetargowych na pozyskanie maszyn dla 
ZGE i które można uznać za istotne: 

a) Firmy oferujące kombajny z reguły zawsze dostosują daną wersję do potrzeb kopalni
często kombajn zaprojektowany do współpracy z przenośnikiem o większej szerokości jest 

; 
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"wciskany" na posiadany przez kopalnię przenośnik o mniejszej szerokości - skutkuje to 
zmniejszeniem prześwitu pod kombajnem spowodowanym przesunięcia przekroju kombajnu 
nawet o ponad 1/3 przekroju PZS a dalej postojami związanymi z tworzeniem się zatorów przy 
urabianiu w kierunku "od napędu". 

b) Dobre rezultaty przy podejmowaniu decyzji o wyborze rozwiązania daje stosowana 
w ZGE praktyka zbierania opinii u innych użytkowników - często szczegółowe pytania osób 
dozoru bezpośrednio nadzorujących kompleksy ścianowe w zakresie swojej branży prowadzą 
do wynegocjowanych przy zawieraniu umów zmian i udoskonaleń wprowadzanych przez 
producenta które eliminują odkryte przez innych niedogodności a wręcz wady wpływające np. 
na czas diagnozowania usterek. 

c) Bardzo często możliwości transportowe (np. urządzeń wyciągowych) eliminują z wyboru 
daną konstrukcję ze względu na max. wymiary i ciężary podzespołów. 

d) Należy zwracać uwagę na markę i stopień wyspecjalizowania się danej firmy w pro
dukcj i a zwłaszcza produkcji podzespołów pochodzących często od poddostawcy- jak dotąd 
silniki prądu stałego zastosowane w układzie posuwu kombajnu JOY 4LS nie zawiodły przy 
eksploatacji od 1999 roku. Silniki te dostarcza firma Reliaince USA produkująca wysokiej 
klasy silniki do zastosowań specjalnych. Pomimo to nie jest ustalone jednoznacznie jaki napęd 
posuwu, z silnikami prądu zmiennego czy stałego jest bardziej zawodny - zależy to od 
technologii wytwarzania użytych materiałów i innych pilnie strzeżonych tajemnic danej 
firmy. 

4. Podsumowanie 

Na podstawie doświadczeń ZGE nabytych w trakcie eksploatacji ścian przy pomocy kom
bajnów węglowych można sformułować następujące wnioski i spostrzeżenia. 

l. Przebieg i wynik procesów decyzyjnych związanych z optymalnym techniczno-eko
nomicznym doborem parametrów urządzeń wchodzących w skład wysokowydajnego kom
pleksu ścianowego ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia spodziewanych wyników produk
cyjnych. Kryteria techniczne optymalnego doboru stanowić winny rolę pierwszoplanową, eko
nomiczna analiza natomiast prowadzona winna być dla całościowej oceny przedsięwzięcia 
techniczno-organizacyjnego. Z reguły zasada "jak najniższych kosztów inwestycyjnych" w gór
nictwie nie sprawdza się . 

2. Dobór rozwiązania technicznego kombajnu winien być prowadzony zawsze w kontekście 
pozostałych urządzeń współpracujących, po wybraniu jednej partii frontu eksploatacyjnego 
w obecnych warunkach rynkowych bardziej opłacalny jest wariant dostosowania przez mo
dernizację lub pozyskania innej optymalnie dopasowanej maszyny, (należy odchodzić od reguły 
pozyskiwania majątku "na przyszłość" i "przywiązywania" się do niego) . 

3. Dla efektywności wysokowydajnego kompleksu ścianowego istotny jest wybór kom
bajnu na podstawie indywidualnie zdefiniowanych warunków określonych dla danego zadania 
produkcyjnego przy zachowaniu rygoru optymalnego dobru: 

a) napięcia zasilającego- pozytywne efekty osiągane są przy 3300 V, 
b) mocy zainstalowanej, 
c) prędkości urabiania i rozwiązania technicznego układu napędowego, 
d) pewności ruchowej - niskiej awaryjności. 
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4. Prędkość robocza kombajnu określana w DTR producenta musi być min. 2-krotnie 
większa od średniej prędkości urabiania wyliczonej w oparciu o oczekiwany poziom wydobycia 
ze ściany . 

5. Potrzeba stosowania napięcia wyższego niż l kV do zasilania kompleksów ścianowych 
wynika z zastosowanych mocy silników. ?odniesienie mocy zwarciowej w rozdzielniach od
działowych często jest niemożliwe albo koszty tego są zbyt wysokie. 

6. W warunkach ZGE przy twardości węgla 30-40 MPa zastosowane kombajny JOY 4LS8 
i ELEKTRA LS3300V/W w pełni zdają egzamin, kompleksy ścianowe uzyskują średnią wy
dajność 7-8 tys. ton/dobę. 

Practical aspects of longwall coal mining using drum shearers 
in ZGE Sobieski Jaworzno III Ltd. 

Abstra et 

In order to meet productivity and profitability goals highly efficient longwall face equipment 
had to be introduced. lt needs to have adequate technical specifications and be well adapted to 
geological and mining conditions. For the assumed parameters, the company intends to have 
3 longwall faces (2 in production and the third being set-up), offering production capacity 
of around 7-8 thousand tonnes per day per face. 





Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 535-546 

Irena PLUTA 
Główny Instytut Górnictwa, Katowice 

Odpady energetyczne i wody kopalniane jako surowce ekologiczne 
w technologiach górniczych 

Słowa kluczowe 

Odpady energetyczne - wody kopalniane -bar- rad- technologia zawiesinowa 

Streszczenie 

Odpady energetyczne: popioły lotne, produkty odsiarczania spalin, zawierają związki siarki 
i nieprzereagowane sorbenty: CaO i/lub Ca(OH). Składniki te powodują silnie zasadowy odczyn 
oraz uwolnienie jonów siarczanowych do wód kontaktujących się_ z nimi. Jednocześnie do kopalń 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dopływają wody słone i solanki zawierające szkodliwe 
mikroskładniki, między innymi bar, rad, jony amonowe. W czasie lokowania odpadów ener
getycznych w pustkach podziemnych kopalń z zastosowaniem technologii zawiesinowej następuje 
neutralizacja silnego odczynu zasadowego poprzez wytrącenie jonów wodorotlenowych w postaci 
wodorotlenku magnezu oraz oczyszczenie wód z baru i radu poprzez ich strącenie w postaci osadu 
siarczanów. Dodatkowo kontakt odpadów energetycznych z wodami wzbogaconymi w jony 
amonowe powoduje obniżenie ich stężenia, czasami dwukrotnie. Te korzystne ekologicznie 
procesy zachodzą w wyrobiskach górniczych, czyli praktycznie u źródła powstania zanieczysz
czeń. Technologię zawiesinową (lokowania "na mokro") należy uznać za najbardziej perspek
tywiczną w masowym zagospodarowaniu odpadów w pustkach podziemnych. 

l. Wstęp 

Do wyrobisk górniczych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW) dopływają 
wody słone i solanki zawierające wiele mikroskładników . Niektóre z nich stanowią szkodliwe 
zanieczyszczenia geogeniczne. Najważniejszymi to: bar, izotopy radu, a także jon amonowy. 
Zagrażają one środowisku biologicznemu oraz są źródłem zanieczyszczenia wód, osadów 
dennych rzek, rurociągów i pomp (np. Pluta 1998a). Dlatego też ochrona wód powierzchnio
wych przed tymi składnikami jest koniecznością. Aby zabezpieczyć środowisko wodne oraz 
system transportu wód, szkodliwe mikroskładniki powinny być usuwane w miejscach po
jawienia się, czyli w kopalniach (rys. l). 

Zastosowanie w wyrobiskach górniczych, w miejscach o ograniczonych warunkach prze
strzennych i transportowych, specjalnej technologii oczyszczania wód jest utrudnione i kosz-
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Rys. l. Koncepcja usuwania zanieczyszczeń geogenicznych z wód dopływających do kopalń Górnośląskiego 

Zagłc;b i a Wc;glowego 

Fig. l. Conception o f the removal o f poliutan ts from minc waters in thc Up per Silcsian Coal Basiu 

towne. Dlatego za najwłaściwsze należy uznać wykorzystanie do tego celu naturalnych spo
sobów, procesów zachodzących w utworach karbońskich, lub też wykorzystanie stosowanych 
technologii górniczych. 

Stwierdzono, że usunięcie jonów baru i izotopów radu z wód może nastąpić w wyrobiskach 
górniczych przez ich wymieszanie z innymi wodami, dopływającymi również do kopalń , 

a wzbogaconymi w jony siarczanowe (Lebecka i in. 1992), a także przez przepływ wód przez 
wyrobiska poeksploatacyjne (tzw. zroby), rozluźniony górotwór, w którym przebiega proces 
utleniania związków siarki zawartych w skałach karbońskich (Pluta, Zuber 1994; Pluta i in. 
1994). Te sposoby są bardzo korzystne, gdyż polegająjedynie na transporcie-przepływie wód 
do miejsc ich oczyszczania. Niestety można je stosować w określonych warunkach, a efekt jest 
często ograniczony miejscowo i czasowo. Mając to na uwadze rozpoczęto poszukiwania techno
logii górniczych, które można byłoby również wykorzystać do oczyszczania wód kopalnianych 
(np. Pluta i in. 1997a, b; Pluta 200 l) . 

Obserwacje prowadzone w latach osiemdziesiątych wykazały, że usuwanie baru i radu 
następuje w czasie kontaktu wód z izolacją przeciwpożarową oraz podsadzką utwardzaną 
(pas anhydrytowy) zawierającymi w swoich składzie anhydryt lub gips (Pluta, Ślaski 1993). 
Stosowanie tej technologii prowadzi do miejscowego wytrącania baru i radu z wód. Taki sam 
efekt uzyskuje się również w technologii zawiesinowej lokowania "na mokro" odpadów prze
mysłowych w pustkach podziemnych (np. Ropski i in. 1985; Mazurkiewicz i in. 1997; Palarski, 
Plewa 1999). Została ona wdrożona powszechnie w polskich kopalniach na początku latach 
dziewięćdziesiątych W technologii tej wykorzystywane są obecnie odpady energetyczne, 
a także odpady górnicze drobnoziarniste tzw. odpady poflotacyjne, muły węglowe, pyły hut
nicze, odpady z procesów flotacji rud. Celemjej zastosowania było ograniczenie emisji metanu, 
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eliminowanie możliwości samozapalenia się węgla (tzw. prewencja przeciwpożarowa), likwi
dacja ognisk pożarowych, izolacja wyrobisk przed dopływem lub infiltracją wód oraz zmniej 
szenie deformacji w górotworze karbońskim i na powierzchni. Ich ulokowanie w pustkach 
podziemnych zapobiega jednocześnie składowaniu tych szkodliwych odpadów na powierzchni 
i zanieczyszczaniu wód płynących w pobliżu składowisk. Okazało się, że oprócz wyżej wy
mienionych korzyści wody odsączające się, odciekające z miejsc lokowania wielu odpadów 
zawierająjony siarczanowe, a więc składnik potrzebny do wytrąceniajonów baru i radu z wód 
dopływających do kopalń. 

Chcąc umożliwić dalsze powszechne i wszechstronne wykorzystanie technologii zawiesi
nowej w niniejszej pracy zostały opisane procesy w wyniku których szkodliwe odpady energe
tyczne, a także wody kopalniane zanieczyszczone geogenicznie w wyrobiskach górniczych 
pozbywają się zanieczyszczeń, stając się surowcami ekologicznymi. 

Praca niniejsza została wykonana w ramach projektu realizowanego w Akademii Górniczo
-Hutniczej nr 8 Tl2A58 2l,a sfinansowanego przez Komitet Badań Naukowych. 

2. Odpady energetyczne 

W pustkach podziemnych kopalń lokowane są praktycznie wszystkie odpady energetyczne 
pochodzące ze spalania węgla. Odpadami powszechnie wykorzystywanymi w latach osiem
dziesiątych i na początku lat dziewięćdziesiątych były popioły lotne, w niewielkim stopniu 
żużle. W związku z nadmierną ilością dwutlenku siarki emitowaną do powietrza w elektrow
niach wprowadzono instalacje odsiarczania spalin. W świecie opracowano kilkadziesiąt różnych 
metod usuwania tlenków siarki z gazów przemysłowych. Z metod przydatnych do odsiarczania 
spalin z kotłów energetycznych opalanych węglem zastosowano w naszej energetyce: suchą, 
półsuchą i mokrą. Sorbent w tych technologiach jest głównie wapienny: kamień wapienny 
(CaC03), czasami dolomit (CaC03 + MgC03), wapno hydratyzowane (Ca(OHh) oraz wapno 
palone (CaO). Efektem tych proekologicznych działańjest obecnie produkcja odpadów energe
tycznych będących produktami odsiarczania spalin, zawierających wysokie stężenia związków 
siarki (tab. l). Produkty te, jak pokazano w tabeli 2, zawierają głównie gips CaS042H20 

Tabela l. Zawartość wybranych składników chemicznych w odpadach energetycznych wytwarzanych 
w elektrowniach: ,.Łaziska" i ,.Rybnik" oraz elektrociepłowni ,.Czcchowice-Dziedzicc" w 1999 rok 

Table l. Thc chcmical composition of the wastcs from thc powcr plants: "Łaziska", "Rybnik" and 

"Czcchowice-Dzicdzice" in 1999 

Zawartość[%] 
Składnik 

Elektrownia "Łaziska" Elektrownia "Rybnik" Elektrociepłown ia .,Czechowice-Dziedzicc" 

Si 0 2 39,7 43,1 30,5 

AI2o3 19,5 24,2 15,6 

Fe20 3 4,2 6,3 7,5 

C a O 24,7 13,3 21,9 

so3 5,1 5,4 9,5 
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Tabela 2. Skład fazowy odpadów energetycznych z procesów odsiarczania spalin* 

Tablc 2. The phase composition of the flue gas desulphurization products 

Zawartość [%l 

Składnik metoda sucha 
(z nawilżaniem) 

metoda półsucha metoda mokra metoda fluidalna 

Anhydryt- CaS04 6,5- 8,7 lO Brak 25,7 

Hannabachit- CaS04 · l /2H20 0-3,0 68 Brak Brak 

Gips- CaS04 · 2H20 Brak Ślady 97 Brak 

Tlenek wapnia- CaO 6,3-10,1 Brak** Brak 3,8 

Portlandyt- Ca(OH)z Brak Brak Brak Brak 

Kalcyt- CaC03 5,5-10 lO 0,5 0,5 

CaCl2 · 2 H20 Brak 8 Brak Brak 

* Z pracy Garbacik A. , Spyrka J.: Wykorzystanic do produkcji cementu odpadów z odsiarczania spalin 
z energetyki. Cement, Wapno, Beton, nr l, 2000, 8-14. 

** W produkcie odsiarczania spalin elektrowni "Łaziska" występuje 2,8% CaO. 

i anhydryt oraz sorbenty, które w pełni nie uległy reakcji związania (Ca(OHh, CaC03, CaO) 
(Garbacik, Spyrka 2000). Powodują one, że produkty odsiarczania spalin mają odczyn silnie 
zasadowy i charakteryzują się możliwością uwolnienia do wód znacznych ilości jonów siarcza
nowych. Chociaż generalnie siarczany nie są traktowane jako element toksyczny, ale w przy
padku występowania w wysokich stężeniach w wodzie mogą działać niekorzystnie na organizm 
ludzki (Dojlido 1987). Wody zawierające wyższe stężenia jonów siarczanowych są również 
agresywne w stosunku do betonu. W związku z tym ich zawartość jest kontrolowana i ogra
niczana. Mając powyższe odpady energetyczne szczególnie pochodzące z procesów (odsiarcza
nia metodą suchą, półsuchą i z kotła fluidalnego) są uciążliwe dla środowiska. 

3. Wody słone i solanki dopływające do kopalń GZW 

Do wyrobisk górniczych kopalń GZW dopływają wody słodkie pochodzące z infiltracji 
współczesnej i czwartorzędowej, a także wody słone i solanki. Obecność tych drugich 
jest bardzo niekorzystna, gdyż jak wspomniano są one często zanieczyszczone geogenicznie. 
Głównym składnikiem, a jednocześnie najważniejszym zanieczyszczeniem sąjony chlorkowe. 
Natomiast wśród mikroskładników w znaczących ilościach występują: bar, rad a także jon 
amonowy. Solanki zawierające te szkodliwe składniki, to wody reliktowe paleoinfiltracyjne. 
Dopływają one do wszystkich kopalń, a w szczególności do dwunastu kopalń południowej 
części GZW (Pluta 2001) (rys. 2). Stężenie baru osiąga w nich 2,5 g/dm3, radu-izotopu 226Ra 
115 Bq/dm3, a jonu amonowego około 100 mg/dm3. Mając to na uwadze należy uznać wody 
w kopalniach: "Borynia", "Jankowice", "Jastrzębie", "Krupiński", "1 Maja", "Marcel" (pole 
Marklowice), "Marcinek", "Moszczenica", "Pniówek", "Silesia", "Zofiówka", "Żory" za 
szkodliwe dla środowiska. 
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-----------------------
Rys. 2. Optymalizacja wykorzystania odpadów energetycznych w kopalniach południowej części Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego na tle obszarów górniczych 

Fig. 2. Optymalization ofthc wastcs utilization in the coal mines ofthe soulhem part ofthc Upper Silcsian Coal 

Basi n 

4. Wody odsączające się z odpadów ulokowanych w pustkach podziemnych 

Z odpadów lokowanych w pustkach podziemnych odsączają się wody. Chcąc określić ich 
wpływ na środowisko hydrogeochemiczne w kopalniach Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach zalecił przeprowadzenie monitoringu wód dołowych i odciekowych 
w rejonach wykorzystywania odpadów. Badaniami objęto: wody z dopływów naturalnych, 
wody odsączające się z odpadów, wody kopalniane (mieszane) oraz tzw. wody technologiczne 
stosowane przy lokowaniu odpadów. W 1997 roku dokonano podsumowania wyników mo
nitoringu we wszystkich kopalniach GZW (Raport OBKŚ 1997). Okazało się, że w niektórych 
wodach odsączających się z miejsc lokowania odpadów stwierdzono silnie zasadowy odczyn. 
Odczyn taki miały między innymi wody w kopalniach: "Bobrek-Miechowice" (pH = 10,6--12,6), 
"Borynia" (pH = 11,9), "Marcel" (pH = 13,0), "Moszczenica" (pH = 11,8--12,7), "Knurów" 
(pH = 11,3) oraz "Pniówek" (pH = 12,2). Wszystkie te wody były zanieczyszczone jonami 
siarczanowymi o stężeniu do 4150 mg/dm3. 
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Generalnie wody odsączające się z lokowanych odpadów energetycznych będących produk
tami odsiarczania spalin są silnie zasadowe aj ednocześnie wykazują agresywność siarczanową 
(w stosunku do betonu). Przykładowe wyniki odczynu wód oraz zawartości jonów siarczano
wych w wodach odsączających się z miejsc lokowania odpadów w kopalni "Krupiński" przed
stawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Odczyn oraz zawartość jonów siarczanowych w wodach odsączających siQ z miejsc lokowania 

odpadów w kopalni "Krupiński" 

Tablc 3. pH and thc conccntration ofsulphatcs in Jeaching watcrs from thc wastcs in thc Krupiński Coal Minc 

Rodzaj odpadu p H 
StQżenic jonów siarczanowych 

[mg/dm3] 

Produkt odsiarczania spalin (metoda półsucha) elektrowni "Łaziska" 8,3 650 

Produkt odsiarczania spalin (metoda półsucha i sucha) Elektrowni 
12,4 2 105 

"Rybnik" 

Odpad z kotła fluidalnego elektrowni "Czcchowicc-Dziedzicc" 11 ,2 2 550 

5. Wpływ ulokowanych odpadów na wody 

W wyrobiskach górniczych spotyka się wody odsączające się z ulokowanych w nich od
padów oraz wody dopływające do kopalń. W efekcie powstają wody kopalniane, których skład 
chemiczny zależy od ilości wód i zawartości w nich poszczególnych składników. Badania ich 
w wyrobiskach kopalni "Krupiński" wykazały, że mają odczyn pH w zakresie od 6,4 do 9,5, 
a stężenie jonów siarczanowych nie przekraczające 350 mg/dm3. Wyniki te są zgodne z re
zultatami opisanego wcześniej monitoringu wód dołowych i odciekowych przeprowadzonego 
w innych kopalniach (Raport OBKŚ 1997). Wody kopalniane pobrane z kilkuset miejsc w po
bliżu lokowania odpadów, będące mieszaniną wód odciekowych i dopływających do kopalń, 
wykazały pH od około 6 do około 9, czyli w zakresie właściwym dla środowiska wodnego. 
Przykłady zmian odczynu w wodach po ulokowaniu produktu odsiarczania spalin z elektrowni 
"Łaziska" w kopalni "Szczygłowice" przedstawiono na rysunku 3. 

Wyniki te wskazują, że w czasie mieszania wód następuje proces neutralizacji ich szkod
liwości. Efekt ten może być spowodowany oddziaływaniem wód odsączających się z odpadów 
z utworami karbońskimi lub mieszaniem z wodami dopływającymi do kopalń. Przepływ wód 
przez mieszaninę skał karbońskich: piaskowców, mułowców, iłowców i węgla generalnie nie 
powoduje obniżenia pH wód odciekających z odpadów. Taki efekt uzyskuje się natomiast 
natychmiast gdy wody z odpadów skontaktują się z wodami dopływającymi do kopalń (Pluta 
Brożyna, 2000). W tabeli 4 przedstawiono przykładowo wyniki pomiarów pH oraz oznaczeń 
zawartości jonów chlorkowych, wapnia i magnezu jakie uzyskano po wymieszaniu odpadów 
pochodzących z wybranych elektrowni ("Łaziska", "Rybnik") i elektrociepłowni ("Czecha
wice-Dziedzice") z solanką dopływającą do kopalni "Krupiński". W efekcie kontaktu z pro-
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Rys. 3. Odczyn w wodach rejonu ścian X-XII kopalni "Szczygłowice" w czasie lokowania produktu odsiarczania 

spalin elektrowni "Łaziska" 

Fig. 3. p H o f min c waters during lacation of thc flue gas dcsulphurization produet from thc Łaziska Powcr Plant 

in thc Szczygłowice Coal Minc 

Tabela 4. Odczyn oraz zawartości jonów ch l orkowych, wapnia i magnezu w wodzie kopalni "Krupi6ski"* po jej 

kontakcie z produktami odsiarczania spalin elektrowni: "Łaziska" i "Ryhnik" oraz odpadu z kotła fluidalnego 
elektrociepłowni: "Czechowice-Dzicdzice" 

Tablc 4. p H and thc concentration o f chlorides, calcium and thc mangancse ions in min e watcrs from thc Krupi6ski 

Coal Mine lcaching from the fluc gas desulphurization products from the power plants: "Łaziska", "Rybnik", 

"Czechowicc-Dziedzice" 

St«żcnic jonów St<;żenie jonów Stężenie jonów 

Rodzaj odpadu p H chiorkowych wapnia magnezu 

[mg/dm3] [mg/dm3] (mg/dm3] 

Produkt odsiarczania spalin 
7,8 29860 2820 580 

elektrowni "Łaziska" 

Produkt odsiarczania spalin 
12,4 29600 5280 · t 

elektrowni "Rybnik" 

Odpad z kotła fluidalnego 
elektrociepłowni 10,1 29440 3580 20 
"Czcchowicc-Dziedzice" 

*p H= 7,3, stężenie jonów chiorkowych = 29500 mg/dm3, wapnia= 2015 mg/dm3,jonów magnezu= II 05 mg/dm3 
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duktami odsiarczania spalin do wód uwolniły sięjony wapnia, a z wody wytrącone zostały jony 
magnezu. Tak więc w środowisku wodnym przebiegały następujące reakcje: 

Ca(OHh = Ca2+ + 20H- (l) 

(2) 

Mg2+ + 20H- = Mg(OH)2 (3) 

Jony wodorotlenowe uwalniane z odpadów zostały wytrącone przez jony magnezu z wody 
kopalnianej (iloczyn rozpuszczalności IRMg(OH)z = 5,5 · 10-12) . Efekt neutralizacji alkalicz
ności produktów odsiarczania spalin jest wynikiem obecności jonów magnezu w wodach 
dopływających do kopalń. 

Chcąc uzyskać jak najszybszą neutralizację do transportu odpadów należy wykorzystać 
wody słone i solanki z pominięciem wód słonawych (technologicznych) o małej zawartości 
jonów magnezu. 

W dwunastu kopalniach południowej części GZW (rys. 2) oprócz procesu neutralizacji 
alkaliczności odpadów następuje oczyszczenie z jonów baru i radu dopływających do nich wód 
słonych i solanek. Jony siarczanowe z wód odsączających wytrącają te składniki zgodnie 
z reakcjami: 
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Rys. 5. Stężenie jonów amonowych w wodach kopalń w rejonach lokowania odpadów 

Fig. 5. Concentration o f thc ammonium i on s in min e waters in the region o f thc location was te s 

Przykłady zmian stężenia jonów baru w wodach w czasie lokowania odpadów przedstawiono 
na rysunku 3. Dodatkowo kontakt odpadów energetycznych z wodami słonymi lub solankami 
wzbogaconymi w jony amonowe powoduje obniżenie ich stężenia, czasami dwukrotne (rys. 4). 
Efekt ten może być wynikiem zmian warunków utleniająco-redukcyjnych, procesu sorpcji 
jonów amonowych lub też reakcji nitryfikacji (Pluta 1998b). Procesy wytrącenia siarczanów 
baru i radu oraz zmniejszenia stężeniajonu amonowego są bardzo korzystne ekologicznie, gdyż 
powodują zatrzymanie tych szkodliwych składników prawie "u źródła" ich przedostania się do 
wód. 

Podsumowując należy stwierdzić, że ulokowanie odpadów energetycznych w pustkach 
kopalnianych powoduje oddziaływanie chemiczne pomiędzy odpadami i wodami powodujące 
wytrącenie jonów wodorotlenowych i siarczanowych, pochodzących z odpadów i zanieczysz
czeń takich jak: bar, rad z wód kopalnianych, a także obniżenie, czasami w znacznym stopniu, 
zawartości jonów amonowych. 

6. Optymalne wykorzystanie odpadów i wód w celu uzyskania maksymalnego efektu 
ekologicznego 

W tabeli 5 podano wyniki zawartości jonów siarczanowych uwalnianych z odpadów 
wykorzystywanych w kopalniach południowej części GZW a pochodzących z elektrowni: 
"Rybnik", "Łaziska" oraz elektrociepłowni: "Bielsko-Biała" i "Czechowice-Dziedzice". 
Przedstawiono w niej także zawartości siarki w poszczególnych odpadach (w przeliczeniu 
na S03). Z danych tych wynika, że ilości jonów siarczanowych przedostających się do wód 
nie są związane z ilością siarki zawartej w odpadach i wskazują, że najniższe ilości siarczanów 
przedostają się z popiołu lotnego bez odsiarczania (elektrociepłownia "Bielsko-Biała") , na
tomiast najwięcej z odpadu pochodzącego z kotła fluidalnego (Elektrociepłowni a "Czecha
wice-Dziedzice"). Mając na uwadze ochronę wód powierzchniowych przed zanieczysz
czeniem siarczanami, odpady energetyczne, które uwalniają najmniejsze ilości siarczanów, 
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Tabcła 5. Zawartość jonów siarczanowych w wyciągu wody destylowanej oraz siarki (w przeliczeniu S03) 

z różnych odpadów energetycznych wytworzonych w 2000 roku 

Tablc 5. The concentration o f sulphates in the waters connected from different wastes and the concentration 

of sulphur in their wastes 

Rodzaj odpadu 
Stężenie jonów 

Zawartość S03 [%] 
siarczanowych [mg/dm3] 

Produkt odsiarczania spalin (metoda półsucha) 
370 6,9 

elektrowni "Łaziska" 

Produkt odsiarczania spalin (metoda półsucha i sucha) 
l 337 3,4 

elektrowni "Rybnik" 

Odpad z kotła fluidalnego elektrociepłowni 
l 605 7,4 

"Czcchowice-Dziedzice" 

Popiół lotny z elektrowni "Łaziska' ' 380 1,0 

Popiół lotny z elektrowni "Bielsko-Biała" 310 0,95 

należy skierować do kopalń, w których wody dopływające wzbogacone są w te jony. Od
pady uwalniające natomiast największe ilości jonów siarczanowych najlepiej wykorzystać 
do oczyszczenia z baru i radu wód dopływających przede wszystkim do dwunastu kopalń 
południowej części GZW (rys. 2). 

W tabeli 6 przedstawiono ilość jonów siarczanowych uwalnianych do różnych wód, które 
mogą być wykorzystane do transportu produktu odsiarczania spalin z elektrowni "Rybnik" 
w pustki podziemne kopalni "Borynia". Wyniki wskazują, że najwłaściwsza jest solanka wy
pływająca z zatopionej kopalni "Żory". Mając to na uwadze w technologii zawiesinowej odpady 
należy mieszać z wyselekcjonowanymi wodami będącymi solankami. 

Tabela 6. Stężenie jonów siarczanowych uwalnianych z produktu odsiarczania spalin elektrowni 

,;Rybnik" do różnych wód mogących być wykorzystane do transportu odpadów w pustki podziemne 

kopalni "Borynia" 

Table 6. The conccntration o f sulphatcs lcaching from the f! ue gas desulphurization produet in thc Rybnik Powcr 

Plant into diffcrcnt watcrs from thc Borynia Coal Minc 

Rodzaj wody Stężenie jonów siarczanowych [mg/dm3] 

Woda słodka (tzw. technologiczna) 780 

Woda odprowadzana z kopalni "Borynia"" (stężenie jonów 
l 290 

chiorkowych 12,5 g/dm3) (200 l rok) 

Woda z zatopionej kopalni ,.Żory" (stężenie jonów chiorkowych 
l 525 

58,5 g/dm3) (200 l rok) 
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7. Podsumowanie 

Odpady energetyczne traktowane do niedawna jedynie jako uciążliwe produkty energetyki 
znalazły powszechne wykorzystanie w kopalniach. Przyczyniają sitt bowiem do zmniejszenia 
zagrożeń górniczych oraz co przedstawiono w niniejszej pracy do ochrony środowiska wod
nego, przede wszystkim południowej czttści Górnośląskiego Zagłttbia Wttglowego. 

Odpady energetyczne: popioły lotne, produkty odsiarczania spalin zawierają różne związki 
siarki oraz nieprzereagowane sorbenty CaO lub/i Ca(OHh. Składniki te powodują silnie za
sadowy odczyn oraz uwolnienie jonów siarczanowych do wód kontaktujących sitt z nimi. 
Jednocześnie do kopalń Górnośląskiego Zagłttbia Wttglowego dopływają wody słone i solanki 
zawierające szkodliwe mikroskładniki, między innymi jony baru, radu. W czasie lokowania 
odpadów energetycznych w pustkach podziemnych kopalń z zastosowaniem technologii za
wiesinowej (lokowanie "na mokro") następuje neutralizacja silnego odczynu zasadowego pro
duktów odsiarczania spalin poprzez wytrącenie jonów wodorotlenowych w postaci wodoro
tlenku magnezu oraz oczyszczenie wód dopływających do kopalń z baru i radu poprzez ich 
strącenie w postaci osadu siarczanów. Dodatkowo kontakt odpadów energetycznych z wodami 
wzbogaconymi w jony amonowe powoduje obniżenie ich stężenia, czasami dwukrotne. Te 
korzystne ekologicznie procesy odbywają sitt w wyrobiskach górniczych w czasie kontaktu 
odpadów lub wód odsączających się z odpadów z wodami dopływającymi do kopalń. 

Uwzględniając obecnie wytwarzane odpady energetyczne charakteryzujące się odmiennymi 
składami i własnościami konieczne jest ich optymalne wykorzystanie w poszczególnych ko
palniach, a jednocześnie należy wyselekcjonować wody będące solankami do lokowania od
padów w pustki podziemne. 

Technologię zawiesinową (lokowania "na mokro") należy uznać za najbardziej perspek
tywiczną w masowym zagospodarowaniu odpadów przemysłowych. Prawidłowe jej wyko
rzystanie powoduje likwidację zanieczyszczeń wód i odpadów u źródeł ich powstania w wy
robiskach kopalń, nie dopuszczając do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

W związku z przedstawionym w pracy rozpoznaniem nasuwa się wątpliwość, czy w opisa
nych warunkach, z uwagi na ochronę środowiska, wytwarzane w energetyce i górnictwie 
produkty uboczne: produkty odsiarczania spalin i solanki kopalniane to uciążliwe odpady, czy 
też surowce potrzebne w technologiach górniczych. 

Podziękowanie 

Autorka pracy składa serdeczne podziękowania hydrogeologom i służbom zajmującym się 
zagospodarowywaniem odpadów w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej za okazaną jej 
pomoc w czasie wieloletnich obserwacji procesów lokowania odpadów, a pracownikom PPH 
UTEX w Rybniku za zrozumienie i realizacje pomysłów ich optymalnego wykorzystania. 

Literatura 

Dojlido J. R., 1987: Chemia wody, Warszawa Wyd. Arkady. 

Garbacik A., Spyrka J., 2000: Wykorzystanie do produkcji cementu odpadów z odsiarczania spalin z energetyki. 
Cement, Wapno, Beton, nr l, 8-14. 

Sesja I 545 



School ofUnderground Mining 2002 

Lcbecka J., Chałupnik S., Śliwka M., 1992: Skażenie promieniotwórcze środowiska spowodowane przez wody 
odprowadzane z kopalń i wytrącające się osady. Wiadomości Górnicze, nr 5, 128-133. 

Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., Tajduś A., 1997: Lokowanie odpadów w kopalniach podziemnych. Bibieteka Szkoły 
Eksploatacji Podziemnej, Kraków 1997. 

Palarski J., Plewa S.: 1999: Możliwości lokowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Prace Naukowe GIG, 
nr 29, Seria Konferencje, 87-97. 

Pluta 1. , Ślaski R., 1993 : Wykorzystanie badań genezy wód i przeciwpożarowej izolacji anhydrytowo-gipsowej 
w oczyszczaniu wód z radu na przykładzie KWK Marcinek. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Eko
logiczne Aspekty Podziemnej Eksploatacji Złóż Kopalin Użytecznych", Szczyrk 1993, 220-225. 

Pluta 1., Zuber A., 1994: Możliwość wykorzystania zrobów kopalnianych dla oczyszczenia wód z radu i baru na 
przykładzie KWK Silesia. Materiały Konferencji "Współczesne problemy ochrony Środowiska w górnictwie", 
Krynica 1994,221-225. 

Pluta 1., Zuber A., Pytlak M., 1994: Możliwość wykorzystania zrobów w procesach oczyszczania wód kopalnianych. 
Materiały V Konferencji "Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym", Szczyrk 1994, 347-353. 

Pluta 1., Sznajder A., Łężniak Z., 1997a: Wykorzystanie odpadów przemysłowych do oczyszczania wód kopalnianych na 
przykładzie kopalni "Krupiński". Materiały II Światowego Kongresu Ochrony Środowiska na Terenach 
Górniczych, Katowice GIG 1997, t. 2, 759-766. 

Pluta I., Waleczek E., Barlurski R., 1997b: Możliwość lokowania zasiarczonych odpadów w kopalniach Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej, Przegląd Górniczy, nr 5, 26-29. 
Pluta 1. , 1998a: Przeszłość i przyszłość kolektora "Olza" w świetle badań chemizmu wód poludniowo-zachodniego 

obszaru GZW, Przegląd Górniczy, nr l, 29-32. 
Pluta 1., 1998b: Jon amonowy w wodach kopalń poludniowo-zachodniego obszaru Górnośląskiego Zagłębia Węglo

wego. Materiały III Konferencji "Ochrona środowiska w aspekcie gospodarki wodnej oraz gospodarczego wy
korzystania odpadów i metanu w Rybnickim Okręgu Przemysłowym, Jastrzębie 1988, 71-76. 

Pluta 1., Brożyna M., 2000: Neutralizacja alkaliczności odpadów z procesów odsiarczania spalin w warunkach ich 
lokowania w wyrobiskach górniczych. Materiały Szkoły Gospodarki Odpadami, Sympozja i Konferencje nr 44, 
Rytro 2000, 231-238. 

Pluta 1., 200 l: Barium and radium discharged/ram coal min es in t he Upper Silesia, Poland. Environmental Geology, 
40(3), 345-348. 

Raport Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Katowice, 1997: Ocena stanu środowiska w zakresie oddziaływania 
odpadów wykorzystywanych w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego oraz wybranych składowisk zloka
lizowanych na powierzchni na jakość wód podziemnych . ISBN 83-85862-23-4, Katowice I 997. 

Ropski S., Mazurkiewicz M., Piotrowski Z., 1985: O możliwościach stosowania zawiesiny popiołów lotnych w wodzie 
w kopalniach podziemnych, Przegląd Górniczy, nr l, 40-44. 

Wastes from power plants and mine waters as the ecological materials 
used in mine technologies 

Abstra et 

Wastes from power plants and mine waters from coal mines ofthe Upper Silesia are major 
sources o f the environmental pollution. The flue gas desulphurization products are alkaline and 
contain sulphates. In saline waters and brines from coal mines toxic elements, especially barium 
and radium isotopes, are present. During location ofthe wastes in mine working places alkalinity 
can be neutralized and barium, radium are precipitated by sulphates. These processes are 
ecologically sound, remove pollutants underground and do not lead to contamination of the 
surface waters . The location o f the wastes as suspension in min e working empty plac es is very 
promising technology necessary in using ofwastes from power plants. 
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Komputerowa symulacja eksploatacji metanu z pokładów węgla 
i deponowania gazów w warstwach węglowych 

Słowa kluczowe 

Metan z pakZadów wegla- modelowanie komputerowe- symulacja komputerowa 

Streszczenie 

W pracy krótko omówiono podstawy teoretyczne oraz zaprezentowano model matema
tyczny przepływów występujących w pokładach węgla. Przedstawiono rozszerzenie modelu 
przepływu 2-fazowego Warren-Rooth'a, typu woda-gaz,do postaci umożliwiającej symulację 
degazacji pokładu z równoczesnym zatłaczaniem obcego gazu, zwykle dwutlenku węgla lub 
azotu. Pokład węgla został przedstawiony jako układ o podwójnej porowatości składający się 
z porowatej matrycy węglowej oraz sieci szczelin i spękań między którymi występuje wymiana 
masy. Dzięki uwzględnieniu zjawisk sorpcji względnej, prowadzących do wypierania metanu 
z matrycy, model ten umożliwia w szczególności prognozowanie deponowania w pokładach 
węgla gazów cieplarnianych oraz badanie wpływu tego procesu na wydobycie metanu. Referat 
zilustrowano wynikami symulacji komputerowych tego procesu z zastosowaniem profesjo
nalnego symulatora komputerowego typu pseudo-kompozycyjnego ECLIPSE 200. Zwrócono 
uwagę na wynikającą z symulacji możliwość intensyfikacji wydobycia metanu przez zatłaczanie 
np. dwutlenku węgla. 

l. Wstęp 

Zagadnienie modelowania i prognozowania przepływów w warstwach węglowych może być 
rozpatrywane w dwóch aspektach: eksploatacji metanu z pokładów węgla oraz wytwarzania 
podziemnych magazynów gazu w likwidowanych kopalniach. Eksploatacja metanu może być 
prowadzona w celu zwiększenia bezpieczeństwa jako towarzysząca wydobywaniu węgla lub dla 
pozyskania gazu wysokometanowego do celów energetycznych. Celem magazynowania gazów 
może być ich późniejsze wykorzystanie lub dążenie do uniknięcia ich emisji do atmosfery 
(deponowanie np. gazów cieplarnianychjak COz). 

Pokład węgla jako układ przepływowy, jest systemem o podwójnej porowatości i prze
puszczalności. W układzie takim można wyróżnić dwa systemy hydrauliczne: porowatą matrycę 
węglową zwaną systemem porowatości pierwotnej, oraz sieć szczelin, spękań lub ewentualnie 
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największych porów, wzajemnie komunikujących się ze sobą lub nieciągłych, zaślepionych , 

zwaną systemem porowatości wtórnej . Zasadniczy transport masy odbywa się systemem poro
watości wtórnej , gdzie obowiązuje prawo Darcy'ego, natomiast system porowatości pierwotnej 
posiadając dużą pojemność magazynową stanowi "źródło masy" dla systemu wtórnego. Gaz 
występuje głównie w formie zasorbowanej w matrycy. Jego produkcja następuje w wyniku 
obniżenia ciśnienia, co wywołuje desorpcję gazu i dyfuzyjny wypływ z matrycy do szczelin. 
Ponieważ pokłady węgla są zwykle zawodnione, przepływowi gazu towarzyszy przepływ 
zasolonych, często agresywnych dla środowiska wód kopalnianych. Ponadto przepływom ga
zów w węglu towarzyszą intensywne procesy sorpcji/desorpcji a w przypadku wtłaczania 
obcych gazów do pokładów również sorpcji preferencyjnej w wyniku której np. COz może 
wypierać z pokładu węgla zasorbowany w nim metan. 

W celu realistycznego modelowania wymienionych zjawisk konieczne jest zastosowanie 
modelu matematycznego przepływu wielofazowego w ośrodku porowatym o podwójnej poro
watości z uwzględnieniem procesów sorpcji. 

2. Matematyczny model przepływu gazu w pokładach węgla 

Początkowo rozważa się pokład węgla zawierający gaz, zwykle metan, oraz ewentualnie 
wodę. Degazacja pokładu może mieć miejsce w wyniku superpozycji dwóch zjawisk: uwal
niania się metanu z substancji węglowej oraz transportu gazu poza pokład. W tym celu nie
zbędne jest posiadanie przez pokład właściwości przepuszczalności dla gazu. Ponieważ sub
stancja węglowa jest zwykle prawie nieprzepuszczalna w pokładzie muszą istnieć szczeliny 
którymi mógłby się odbywać transport gazu. Do celów modelowania matematycznego należy 
więc przyjąć , że pokład węgla z hydraulicznego punktu widzeniajest systemem składającym się 
z dwóch połączonych ze sobą, lecz znacznie różniących się układów: calizny węglowej oraz 
występującej yv niej sieci spękań. W systemie takim można wyróżnić dwa układy hydrauliczne: 
porowatą matrycę węglową zwaną systemem porowatości pierwotnej (ang. primary porosity 
system), oraz sieć szczelin, spękań lub ewentualnie największych porów, wzajemnie komu
nikujących się ze sobą (face cleats) lub nieciągłych, zaślepionych (butt cleats ), zwaną systemem 
porowatości wtórnej (ang. secondary porosity system). Zasadniczy transport masy odbywa się 
systemem porowatości wtórnej, gdzie obowiązuje prawo Darcy 'ego, natomiast system poro
watości pierwotnej posiadając dużąpojemność magazynową stanowi "źródło masy" dla systemu 
wtórnego. Gaz występuje głównie w formie zasorbowanej w matrycy. Jego produkcja następuje 
w wyniku obniżenia ciśnienia, co wywołuje desorpcję gazu i dyfuzyjny wypływ z matrycy do 
szczelin. Towarzyszy temu zwykle odwadnianie pokładu . 

Większość współczesnych modeli matematycznych przepływu dwufazowego w węglu jest 
oparta o tzw. model Warren ' a-Root'a [1, 3, 7, 8]. W modelach tych pokład węgla jest cha
rakteryzowany przez dwa systemy porowatości tj. system makro i mikroporów. Pierwszy z nich 
jest przepuszczalny w stosunku do wody i gazu, przy czym przepływ podlega prawu filtracji 
Darcy ' ego. Z założenia, w systemie porowatości pierwotnej nie występuje przepływ wody, 
może w nim zachodzić dyfuzyjny transport gazu oraz procesy sorpcji gazu. W zastosowaniach 
do degazacji pokładów Durucan, Creedy i Edwards w [5] sugerują pominięcie dyfuzyjnego 
transportu w matrycy podając jako przykład, że dyfuzyjny transport metanu w caliźnie węglowej 
w temp. 20°C na odległość12m trwałby około 50 mln lat. W konsekwencji proponowany przez 
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nich model nie uwzględnia dyfuzyjnego przepływu gazu w matrycy, zawiera natomiast człon 
opisujący dyfuzyjny wypływ gazu z matrycy do systemu szczelin. Podobny model stosuje Seidle 
[9]. Biorąc pod uwagę wyniki cytowanych prac można za [7, 9J przedstawić następujący model 
matematyczny równoczesnego przepływu gazu i wody w pokładzie węgla: 

- równanie ciągłości dla wody: 

( k ·k J a (~·S J \7. rw ·Y'pw -q w=- _ _ w_ 
f.! w ·Bw 8t Bw 

(l) 

- równanie ciągłości dla gazu: 

(2) 

- równanie bilansujące nasycenie: 

(3) 

- równanie dotyczące ciśnienia kapilarnego: 

(4) 

- równanie opisujące sorpcję gazu oraz wymianę masy między szczelinami i matrycą: 

d V 
- =Dcr(Z-V) 
d t 

(5) 

gdzie D jest współczynnikiem transportu masy zaś a jest stałą zwaną współczynnikiem kształtu 
Warrena-Roota [7]. Stała ta może być obliczona analitycznie za pomocą wzoru Kazemiego [l OJ: 

(6) 

gdzie lx, ly, lz są charaktyrystycznymi wymiarami bloków matrycy węglowej lub wyznaczona na 
podstawie interpretacji testu hydrodynamicznego albo określona w wyniku kalibracji modelu 
numerycznego[ l OJ; 

- równanie równowagi sorpcyjnej (izoterma Langmuira) 

z= C(pg) (7) 

Równanie (7) zwykle występuje w formie tabeli uzyskanej na podstawie badań labo
ratoryjnych. 
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W przypadku występowania w pokładzie mieszaniny dwóch gazów, np. metanu (met) i gazu 
inertnego (in) jak dwutlenek węgla, równanie (2) zostaje zastąpione dwoma równaniami postaci: 

(8) 

gdzie j =met lub j = in, oraz 

Y met+ Yin =l (9) 

W takim przypadku koncentracje gazów zasorbowanych w węglu Zj, w warunkach równo
wagi, zależą nie tylko od ciśnienia ale również od składu gazu swobodnego w szczelinach: 

Zmet = Cmet(P) · Fmet(Y meU (10) 

(11) 

gdzie Cj(P) oznacza równanie izotermy dla przypadku czystegoj-tego składnika gazu. Efekty 
kompozycyjne modelowane są przez wprowadzenie dodatkowych zależności Fj określających 
względną równowagę sorpcyjną między metanem i gazem inertnym w zależności od pro
centowego udziału metanu w gazie znajdującym się w szczelinach Y met· Funkcje Fj zależą od 
składu gazu oraz gatunku węgla i powinny być wyznaczane w wyniku badań laboratoryjnych. 

Dopływ gazów do szczelin opisany jest równaniem analogicznym do (5): 

d V 
_J = D ·cr(Z· -V ) 
dt J J J 

(12) 

dla j = met lub j = in. 

W przypadku wtłoczenia do pokładu gazu obcego, np . C02 lub N2 następuje zmiana 
równowagi sorpcyjnej, co powoduje redukcję ciśnienia parcjalnego metanu i w konsekwencji 
zwiększa jego strumień dyfuzyjny z matrycy do systemu szczelin. w przypadku wtłaczania co2 
występuje zjawisko jego zdolności do preferencyjnej w stosunku do metanu sorpcji w węglu 
dzięki czemu następuje wypieranie CH4 przez C02 z masy węglowej. Wynika stąd, że w przy
padku wtłoczenia do pokładu co2 można się spodziewać uwolnienia dodatkowej ilości metanu. 
W sprzyjających warunkach zjawisko to mogłoby być wykorzystane do intensyfikacji wydo
bycia metanu z pokładów węgla. Bardziej szczegółowo zagadnienie to zostało przedstawione 
w pracach [1 , 2]. 

3. Komputerowe symulatory przepływów w pokładach węgla 

Komputerowa symulacja złoża gazu polega na stworzeniu w pamięci komputera złoża 
wirtualnego, będącego modelem złoża rzeczywistego. Badając i analizując zachowanie się tego 
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komputerowego złoża można wyciągać wnioski odnośnie obiektu rzeczywistego. Podstawą 
metody symulacyjnej jest modelowanie matematyczne w wyniku którego uzyskuje się układy 
równań i zależności opisujących z pewnym przybliżeniem zjawiska zachodzące w rzeczywistym 
złożu. Wyspecjalizowane programy komputerowe służące do przygotowywania i wprowadzania 
danych oraz rozwiązywania układu równań różniczkowych stanowiących model a także wizu
alizacji i analizy wyników obliczeń nazywane są symulatorami złóż. Istnieje wiele profe
sjonalnych symulatorów złóż, niektóre z nich należą do grupy "public domain" i są dostępne 
w sieci Internet. Większość jest oparta o tzw. model "Black-Oil". Równania tego modelu opisują 
matematycznie przepływ izotermiczny, 3-fazowy (ropa, woda, gaz) w 3 wymiarowym, niejed
norodnym i anizotropowym ośrodku porowatym, zwykle przy zastosowaniu aproksymacji 
różnicami skończonymi. Cechą charakterystyczną wszystkich symulatorów typu "Black-Oil" 
jest to, że zakłada się stały skład chemiczny wszystkich trzech faz w związku z czym ich 
własności filtracyjne i termodynamiczne zależą tylko od ciśnienia. 

Procesy sorpcji są zwykle pomijane, co powoduje, że zastosowanie modeli typu "black-oil" 
do opisu degazacji pokładów węglajest ograniczone [3, 4]. Modele te mogą być jednak w różny 
sposób modyfikowane do specyficznych zastosowań np. złóż gazowo kondensatowych czy 
pokładów węgla. W tym ostatnim przypadku modyfikacja polega na zastąpieniu zbędnego 
w przypadku przepływu w węglu równania modelującego przepływ ropy przez równanie postaci 
(2) lub (8) w przypadku występowania w pokładzie mieszaniny dwóch gazów. 

Spośród wielu dostępnych programów przeznaczonych do symulacji przepływów w ośrod
kach porowatych na szczególną uwagę zasługuje komercyjny symulator ECLIPSE firmy Geo 
Quest Schlumberger. Pakiet składa się z kilku wyspecjalizowanych programów symulacyjnych 
preprocesorów i postprocesorów służących odpowiednio do przygotowania danych i wizuali
zacji wyników. W szczególności moduł ECLIPSE 200 zawiera opcję "COALBED" pracującą 
w oparciu o rozszerzony do dwóch gazów model Warrena-Rootha [lO] przedstawiony powyżej. 
Program pozwala na prognozowanie eksploatacji metanu z zawodnionych i niezawodnionych 
pokładów węgla przy pomocy otworów zarówno pionowych jak i poziomych oraz ukośnych. 
Możliwe jest również modelowanie eksploatacji otworami, w których wykonano zabiegi szcze
linowania hydraulicznego a także symulacja zatłaczania do pokładu obcego gazu np. azotu lub 
dwutlenku węgla. Modelowanie podwójnego systemu porowatości i przepuszczalności odbywa 
się w ten sposób, że siatka różnicowa posiada parzystą ilość 2 x N z warstw, przy czym pierwsze 
Nz warstw modeluje caliznę węglową zaś pozostałe warstwy posiadają właściwości systemu 
szczelin. W szczególności głębokości zalegania warstw o numerach l i Nz + l powinny być 
równe. Dla każdego oczka 3-wymiarowej siatki różnicowej definiuje się niezależnie właści
wości takie jak np. położenie i wymiary geometryczne, współczynniki porowatości i przepusz
czalności, właściwości sorpcyjne i inne, co umożliwia wierne odtworzenie geometrii pokładu 
oraz dowolne zróżnicowanie właściwości zarówno między systemami porowatości pierwotnej 
i wtórnej jak i w ramachjednego systemu. 

4. Przykład symulacji numerycznej 

W celu zilustrowania możliwości realistycznego modelowania przepływów w węglu prze
prowadzono symulację eksploatacji metanu z hipotetycznego pokładu węgla o wymiarach 
76 m x 120m x 9 m przy początkowym ciśnieniu wynoszącym 110 bar. Początkowa zawartość 
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metanu w pokładzie wynosiła 2,23 mln nm3 . Przyjętą geometrię pokładu wraz z lokalizacją 
otworów przedstawiono na rysunku l. Efektywnie siatka różnicowa posiadała wymiary: 19306 
przy wymiarach oczka 3 m x 3 m x 3 m jednak dzięki nałożeniu na siebie warstw repre
zentujących dwa wymienione systemy hydrauliczne tj . matrycy i systemu szczelin, osiągnięto 
założoną miąższość pokładu 9 m. 

Założońo , że jednym otworem, alternatywnie pionowym udostępniającym całą miąższość 
pokładu lub poziomym o długości 30 m, odbywa się degazacja pokładu, podczas gdy dwoma 
otworami pionowymi ma miejsce zatłaczanie do pokładu dwutlenku węgla w ilości 120% 
objętości wydobywanego gazu począwszy od 90 dnia degazacji. Założono dopuszczalne ciś
nienie w otworach zatłaczających na poziomie 150 bar oraz ciśnienie w otworach eksplo
atacyjnych równe 2 bary. Przyjęto , że calizna węglowa jest nieprzepuszczalna. Wykonano 
symulacje dla trzech różnych wartości współczynnika przepuszczalności dla układu szczelin, 
wynoszących: 0,5 mD, 500 mD, 500 D (pokład silnie zeszczelinowany), przyjęto porowatość 
matrycy równą 5% oraz s = 0,86 m- 2, D = 2,15 · l o-8 m2/s, [2]. 

W tabelach l, 2 przedstawiono przyjęte za [l O] do obliczeń izotermy sorpcji dla czystego 
metanu i czystego COz, gdzie Cmet i Cin oznaczają odpowiednio koncentracje CH4 i COz na 
powierzchni węgla. Tabela 3 przedstawia przyjęte zależności FmetCY met), Fin(Y met). 

Rozważono proces degazacji pokładu przez obniżenie ciśnienia w otworze produkcyjnym do 
wartości 2 bar oraz założono, że w począwszy od 90-tego dnia następuje zatłaczanie COz dwoma 
otworami z wydajnością równą 120% ilości wydobytego metanu. Wyniki symulacji przed
stawiono graficznie na rysunkach :Z.-8. 

PH 

Rys. I. Przekrój przez siatkę_ różnicową z lokalizacją otworów 

Fig. I. Crosscction through the simulation grid with Iocations o f the wclls 
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Tabela l. Izoterma sorpcji dla metanu 

Table l. Sorption isotherm for pure metbane 

P [bar] Cmet [nm3/m3] 

0,0 0,0 

25,0 9,2 

50,0 20,7 

100,0 27,0 

200,0 30,0 

Tabela 2. Izoterma sorpcji dla C02 

Tablc 2. Sorption isothcrm for purc C02 

P [bar] Cmct [nm3/m3] 

0,0 8,0 

25,0 35,0 

50,0 42,0 

100,0 47,0 

200,0 49,0 

Tabela 3. Wartości do obliczenia sorpcji względnej 

Table 3. Table o f rclativc adsorption o f CH4 and C02 as a function o f thc composition o f thc g as in fracturcs 

Y me! F met Fin 

0,0 0,0 1,0 

0,5 0,5 0,2 

1,0 1,0 0,0 

Widoczny jest decydujący wpływ przepuszczalnośc i pokładu na efektywność degazacji oraz 
intensywność procesów sorpcji selektywnej. Zatłaczanie C02 zmienia skład gazu zasorbo
wanego w pobliżu otworów zatłaczających, gdzie zmniejsza się zawartość metanu a zwiększa 
dwutlenku węgla. 
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F racture Pressure (BAR S~ 

26.35 55.16 ~.97 11 2 78 141.60 

Rys. 2. Przykładowy rozkład ciśnienia w pokładzie 

Fig. 2. Simulatcd pressurc distribution in the coal secm 

Matrix FIPGas (SMJ) 

17.8 348.6 679.5 1010.4 1341.2 

Rys. 3. Symulacja zawartości metanu w oczkach symulacyjnych matrycy w procesie degazacji z równoczesnym 

zatłaczaniem co2 do pokładu 

Fig. 3. Simulation o f the methanc eontent in the co al matrix simulation gr id during simultaneous g as production and 

co2 injection into reservoir 

554 Session I 



-0.000 

i 
l 
l 
l 

J 

l 
l 
l 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

CO.Al.SOL'v 

1.671 

Rys. 4. Symulacja transportu C02 systemem szczelin w pokładzie silnic zeszczelinowanym 

Fig. 4. Simulation ofthe C02 transport in the fractures system 

-- FMP R vs. T IME v'\fy'datek wydobycia metanu w tunkcji czt~su k=SOOmD 
-- FMPT vs. TIME Skumulowany wydatek wydobycia metanu w funkcji czasu 
--FNIR vs. TIME V'llydatek zatłaczania dwutlenku węgla w funkcji czasu 
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Rys. 5. Prognoza zmian wydajności wydobycia metanu i zatłaczania dwutlenku węgla w przypadku zastosowania 

otworów pionowych 

Fig. 5. Simulaled metbane production rate (FMPR), cumulatcd metbane production (FMPT) and C02 injection rate 

(FNIR) using vertical we lis 
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--FMPR vs. TIME V\J'ydo!ek wydobycia metanu w funkcji czasu 

~ 

.. ~ .. --- FMPT vs . TIME Skumulowany wydatek wydobycie metanu w funkcji czasu 
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Rys. 6. Prognoza zmian wydajności wydobycia metanu i zatłaczania dwutlenku węgla w przypadku zastosowania do 

zatłaczania otworów pionowych i do degazacji otworu poziomego 

Fig. 6. Simulaled methanc production rate (FMPR), cumulatcd methane production (FMPT) and C02 injcction ratc 

(FNIR) using vcrtical injcction wclls and horizontal wcll for production 
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Rys. 7. Prognoza zmia11-wydajności wydobycia metanu i zatłaczania dwutlenku w~gla w przypadku pokładu silnic 

zcszczelinowancgo przy zastosowaniu do zatłaczania otworów pionowych oraz do dcgazacji otworu poziomego 

Fig. 7. Simulaled mcthane production rate (FMPR), cumulated methanc production (FMPT) and C02 injcction ratc 

(FNIR) using vcrtical wells for injection and horizontal wcll for production in thc case o f highly fractured rcscrvoir 
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---- FMP R vs. T l ME \1\fydatek wydobycia metanu w funkcji czasu 
- .. ·-·--- FMPT vs. T IME Skumulowany wydatek wydobycia metanu w funkcji czasu k=0.5 mD 
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Rys. 8. Prognoza zmian wydajności wydobycia metanu i zatłaczania dwutlenku węgla w przypadku pokładu o małej 

przepuszczalności przy zastosowaniu do zatłaczania otworów pionowych oraz do degazacji otworu poziomego 

Figr 8. Simulaled metbane production rate (FMPR), cumulated metbane production (FMPT) and C02 injcction rate 

(FNIR) using vertical wclls for injection and horizontal we li for production in thc case o f low permeabili ty 

5. Podsumowanie 

Specjalistyczne symulatory komputerowe, oparte na rozszerzonym o efekty kompozycyjne 
modelu matematycznym Warrena Roota, pozwalają na wykonanie realistycznych prognoz 
ilościowych eksploatacji metanu z pokładów węgla oraz zatłaczania gazów do pokładów. 

Interesujące perspektywy stwarza możliwość intensyfikacji degazacji przez deponowanie 
w pokładach dwutlenku węgla, azotu lub innych gazów uznanych za zanieczyszczające at
mosferę. W celu oszacowania efektywności tych metod w warunkach polskich należałoby 
wykonać symulacje komputerowe oparte na danych odnoszących się do rzeczywistych pokła
dów węgla . 

Praca została wykonana w ramach badań własnych nr l 0. 10.190.250 na Wydziale Wiert
nictwa Nafty i Gazu AGH. 
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Wykaz oznaczeń 

Bw,Bg- współczynnik objętościowy dla wody, gazu, bezw. 
C(P) - równanie izotermy 
F - funkcja określająca względną równowagę sorpcyjną w przypadku dwóch 

różnych gazów, bezw. 
Yj -ułamek określający udziałj-tego składnika w gazie nasycającym szczeliny, 
k - współczynnik przepuszczalności absolutnej pokładu, m2, k = diag (kx, ky. kz) 
kri - funkcje przepuszczalności względnej i-tej fazy, i= w, g, bezw. 
Pc - ciśnienie kapilarne na granicy faz, Pa 
Pi - ciśnienie (potencjał przepływu) w i-tej fazie, i= o, w, g, Pa 
Si -nasycenie i-tym składnikiem w szczelinach, i= w, g, s bezw. 
t - czas, sek 
T - temperatura pokładu, °K 
V - objętość gazu aktualnie zasorbowana w węglu na jednostkę objętości 

węgla, nm3/m3 

Z - objętość gazu zasorbowana w węglu na jednostkę objętości węgla, w stanie 
równowagi, m3fm3 

z - współczynnik ściśliwości gazu, bezw. 
f.li .:..._ współczynnik lepkości dynamicznej i-tej fazy, Pas 
~ ___,_ współczynnik porowatości warstwy, bezw. 

indeksy dolne 
sc - warunki normalne 
g -gaz 
met -metan 
m - składnik inertny 
w -woda 
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Computer simulation of the metbane production from coal seams 
and gas disposal in coal seams 

Abstract 

In this paper the mathematical model of flows in coal seams is presented. The model, 
originally formulatedby Warren and Rooth for two phase water-gas flow may be extended to the 
presence ofthe second gas. After extension, model is able to take account the relative sorption 
phenomena occurring when the second gas, typically C02 or N2 is injected into coal seam. The 
process ofmethane production with simultaneous injection ofthe carbon dioxide injection into 
coal bed is studied by the numerical pseudo-compositional simulation using the ECLIPSE 200 
commercial simulator. 

The coal seam has been modeled as double porosity reservoir consisted ofthe porous matrix 
and high permeabili ty fractures system. A time dependent, quasi steady state sorption term has 
been included to describe the phenomenon o f gas desorbing from the matrix and diffusing in to 
the fracture network. The results of computer simulation of the metbane production with 
simultaneous co2 injection into coal bed gas reservoir show decreasing the metbane eontent in 
the coal matrix in comparison to the primary depletion technology. In opposite, the C02 eontent 
in coal increases due to the displacement of metbane with carbon dioxide. The displacement 
effectiveness is strongly dependent on the permeabili ty o f the co al and sorption isotherms type 
for metbane and carbon dioxide which are specific to the given coal. 
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Rozbudowa systemu ujęć metanu warunkiem trwałej pozycji 
KWK "Wesoła" na rynku węgla kamiennego 

Słowa kluczowe 

Zagrożenia naturalne - odmetanowanie złoża 

Streszczenie 

Intensywna eksploatacja pokładów silnie metanowych w warunkach występowania innych 
zagrożeń naturalnych wymaga prowadzenia odmetanowania górotworu. Artykuł przedstawia 
praktykowane w kopalni sposoby odmetanowania górotworu i uzyskiwane dzięki ich zasto
sowaniu wyniki. Wskazuje, że najbardziej efektywnym sposobem odmetanowania sprawdzo
nym w warunkach kopalni "Wesoła" jest odmetanowanie rejonów eksploatacyjnych z wyrobisk 
nadległych. 

l. Wstęp 

Konieczność utrzymania wysokiej jakości sprzedawanego węgla wymusza eksploatację 
pokładów silnie metanowych grupy siodłowej, które charakteryzująsię dużą wartością opałową 
oraz małym zapopieleniem. Ich procentowy udział w wydobyciu stale rośnie i obecnie wynosi 
około 50%. 

Intensywna eksploatacja pokładów silnie metanowych w warunkach współwystępowania 
innych zagrożeń naturalnych wymaga prowadzenia odmetanowania górotworu. Dlatego już 
na etapie projektowania przywiązuje się znaczącą wagę do opracowania skutecznych metod 
odmetanowania oraz rozbudowy istniejących ujęć metanu. Znaczne obniżenie stężenia metanu 
w wyrobiskach eksploatacyjnych przez zastosowanie skutecznych metod odmetanowania góro
tworu jest warunkiem bezpiecznej eksploatacji, a tym samym zapewnienia trwałej pozycji 
KWK "Wesoła" na rynku węgla kamiennego. 

2. Charakterystyka złoża KWK "Wesoła" 

Kopalnia "Wesoła" zaliczona jest do metanowych zakładów górniczych. Polem me
tanowym objęte są pokłady z warstw orzeskich (349), rudzkich ( 40 l do 418) i siodłowych 
(501/510). 
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Warstwy orzeskie - ich występowanie jest udokumentowane na całym obszarze gór
niczym przynależnym kopalni. Wykształcone są w postaci naprzemianległych łupków piasz
czystych i ilastych, z przewarstwieniami piaskowców i licznymi pokładami węgla grubości od 
0,4 do 2,2 m. 

Warstwy rudzkie- występujące na całym obszarze górniczym kopalni, mają urozmaicony 
charakter litologiczny. Ich górna część posiada podobne wykształcenie do nadległych warstw 
orzeskich. Dolną część serii charakteryzuje udział piaskowca gruboziarnistego i zlepieńco
watego. W warstwach tych występująpokłady węgla o miąższości od 0,2 do 2,8 m. 

Warstwy siodłowe- wykształcone są przede wszystkim w postaci łupków ilastych często 
zapiaszczonych oraz piaskowców. Dla serii tej charakterystyczne jest występowanie pokładu 
51 O o miąższości do 12 m. 

Warstwy porębskie-do tej pory słabo rozpoznane. Z dotychczas wykonanych wierceń 
wynika, że warstwy te wykształcone są przeważnie w postaci łupków ilastych z przewar
stwieniami piaskowców i charakteryzują się małą węglonośnością. 

Ze względów jakościowych istotna część sprzedawanego w najbliższej przyszłości węgla 
pochodzić będzie z pokładów dolnorudzkich i siodłowych. Obecnie kopalnia prowadzi eks
ploatacjępokładu 510 w partii D oraz pokładu 501 w partii B, które charakteryzująsię znacznym 
poziomem występujących koincydencjonaJnie zagrożeń naturalnych, zwłaszcza zagrożeniami 
metanowym, tąpaniowym i pożarowym. 

Charakterystyka pokładu 501 
Pokład 50 l zaliczony jest do: 
- IV kategorii zagrożenia metanowego, 
- III stopnia zagrożenia tąpaniami, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 
- I stopnia zagrożenia wodnego, 
- pokładów o dużej skłonności do samozapalenia - IV grupa samozapalności węgla. 
Grubość pokładu waha się od 3,35 do 4,20 m; lokalnie osiąga grubość 4,80 m. Bezpośrednio 

w stropie pokładu występuje łupek piaszczysty o miąższości 1,00 m, nad nim warstwa węgla 
o grubości 0,50 m, łupek ilasty i piaszczysty o miąższości l ,80m, powyżej występuje warstwa węgla 
o miąższości 0,20 m i piaskowiec o miąższości 17,00 m. Bezpośrednio w spągu pokładu występuje 
łupek ilasty i łupek piaszczysty. W odległości od 17,10 do 20,70 m poniżej spągu pokładu 501 
w partii A i B stwierdzono występowanie pokładu 510 o miąższości od 8,90 do 12,0 m. 

Charakterystyka pokładu 510 w partii D 
Pokład 510 D zaliczony jest do: 
- IV kategorii zagrożenia metanowego, 
- III stopnia zagrożenia tąpaniami, 
- klasy B zagrożenia pyłowego, 
- I stopnia zagrożenia wodnego (jedynie 100-metrowy pas przy wodonośnym uskoku 

"Wanda" zaliczony jest do III stopnia zagrożenia wodnego), 
- pokładów o średniej skłonności do samozapalenia- III grupa samozapalności węgla. 
Jego grubość waha się od 8,00 do 12,00 m. Na podstawie profili uzyskanych z otworów 

odwierconych bezpośrednio w stropie pokładu stwierdzono, że występują w nim skały zwięzłe, 
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głównie łupki piaszczyste i piaskowce. Miąższość tych warstw wynosi od około 4,00 m do około 
25,00 m. Lokalnie, wśród tych utworów występują cienkie warstwy węgla o grubości od 0,20 m 
do 0,40 m. Nachylenie pokładu wynosi 4°-8° w kierunku południowo-zachodnim. 

Przykładowy przekrój warstw stropowych dla pokładu 51 OD przedstawia rysunek l . 
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Fig. l . Geological profilc 
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3. Charakterystyka metanowości kopalni 

Charakterystykę metanowości bezwzględnej kopalni "Wesoła" przedstawia wykres: Me
tanowość KWK "Wesoła" w latach 1972-2000 (rys. 2). Z przedmiotowego wykresu wynika, 
że skuteczność odmetanowania w ostatnich latach rośnie niezależnie od wielkości metanowości 
kopalni. 

120r-------------------------------~ 

100 

...,.. Ujęcie CH4 odmetanowaniem [m31min) 

~ Metanowość bezwzględna [m3/min] 

...,.._Skuteczność odmetanowania [0
;, ] 

Rys. 2. Metanowość KWK "Wesoła" w latach 1972-2000 

Fig. 2. Methane in "Wesoła" Minefor 1972-2000 years 

Gwałtowny wzrost metanowości bezwzględnej kopalni wystąpił w latach 1977-1980, tj. 
w momencie rozpoczęcia eksploatacji pokładu 404/5 i 501. Wzrost ten trwał do roku 1986, co 
spowodowane było rozszerzeniem eksploatacji w pokładzie 50 l. Spadek metanowości w latach 
1986-1989 wynikał z ograniczenia ilości czynnych ścian w polu metanowym. W kolejnych 
latach eksploatacja w pokł. 501 prowadzona była w dwóch skrzydłach naprzemiennie, a poziom 
metanowości bezwzględnej ulegał wahaniom od 75 m3CH4/min do 85 m3CH4/min. Urucho
mienie pierwszej ściany w pokł. 51 O nie spowodowało gwałtownego wzrostu ilości metanu 
w skali kopalni, a wiązało się to z faktem koncentracji wydobycia z niemetanowego pokładu 308 
i z zamykaniem w polu metanowym rejonów wentylacyjnych, w których prowadzono eksplo
atację ścianami o małych zdolnościach wydobywczych. 

Aby zapewnić prowadzenie bezpiecznej eksploatacji w przedstawionych powyżej warun
kach metanowych, konieczne było wprowadzenie takich technologii wybierania, przewietrzania 
i odmetanowania, aby przy rosnącym wydobyciu z poszczególnych ścian zapewnić zatrudnionej 
załodze optymalne warunki pracy. 
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4. Sposoby likwidacji zagrożenia metanowego i stosowane systemy odmetanowania 
w KWK "Wesoła" 

Jednym z pierwszych eksploatowanych w kopalni "Wesoła" pokładów metanowych, był 
pokład 401A. Eksploatację w/w pokładu rozpoczęto w grudniu 1972r. prowadząc ściany nr 21 , 
nr 22, nr 23 , oraz nr 24 systemem szeregowym od pola przy stosowaniu równoległych chod
ników nadścianowych dla odsunięcia stężeń metanu od napędu zwrotnego ściany. Pomimo 
zastosowania opisanego sposobu wentylacji przy metanowości bezwzględnej rejonu wentyla
cyjnego kształtującej się w granicach 23-25 m3CH4/min. , występowały trudności w pro
wadzeniu przedmiotowych ścian . Dysponując takim doświadczeniem, przed uruchomieniem 
ścian nr 25 i nr 26 postanowiono na ich wybiegu wykonywać otwory drenażowe z wnęk 
wiertniczych zlokalizowanych w chodniku lla oraz bezpośrednio przed frontem ściany z chod
nika III. Łącznie wykonano 76 otworów o długości od 30m do 40m. Sposób odmetanowania tej 
części złoża pokazano na rysunku: Sposób odmetanowania pokładu 40 1A (rys. 3). Początkowo 
ujęcie metanu z tych ścian kształtowało się na poziomie 2,5 m3CH4/min., a po podłączeniu 
ujęcia zza tamy izolacyjnej zlokalizowanej w chodniku wentylacyjnym odcinającej zroby 
wyeksploatowanych ścian, wzrosło do około 5,0 m3cH:4/min. 

Stacja odmetanowania wyposażona została w 5 pomp, z których wykorzystywano wówczas 
l lub 2 pompy ze względu na małą wydajność otworów drenażowych i niską koncentrację 
mieszanki w rurociągach mimo, że·metanowość ścian wynosiła średnio 29 m3CH4/min. Trudności 
w ujęciu metanu spowodowały konieczność rezygnacji z urabiania kombajnem w ścianie nr 26. 
Z powodu braku odpowiedniej koncentracji metanu w nrrociągach- ilość ujmowanego metanu 
wynosiła około 20%, postanowiono zatrzymać ruch stacji odmetanowania. Ponowny jej rozruch 
nastąpił w marcu 1978r., w celu odmetanowania ścian m 67 i nr 68 w pokładzie 404/5A. Sposób 
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odmetanowania ścian w tym pokładzie przedstawia rysunek: Sposób odmetanowania ścian pokład 
404/5A (rys. 4). Średnio, dla każdej ściany wykonano około 11 O otworów o długości od 40 m do 
60 m. Otwory wiercone były przed frontem ściany w stropie nad pokładem eksploatowanym. 
Ujęcie metanu z tych ścian kształtowało się w przedziale od 4,6 m3CH4/min do 9,5 m3CH4/min. 
Żywotność otworów była bardzo mała z powodu ich likwidacji przez front ściany. Metanowość 
względna tego pokładu wynosiła 13-19 m3/Mg wydobycia dobowego. 

We wrześniu 1979 r. rozpoczęto eksploatację pokładu 501B zach. ścianą 1204. Odme
tanowanie tej ściany prowadzono otworami drenażowymi o maksymalnej długości 150 m 
z wnęk wiertniczych zlokalizowanych w chodniku V. Wnęki odmetanowania były cyklicznie 
likwidowane przez front ściany, a emisja metanu w tych otworach wzrastała znacznie tylko 
w momencie zbliżania się frontu ściany do strefy zakończenia otworu. Wielkość ujęcia metanu 
z przedmiotowej ściany od września 1979 r. do marca 1980 r. zawierała się w przedziale od 
1,5 do 5,7 m3CH4/min. Przerwa w odmetanowaniu ściany (ze względów pożarowych) trwała od 
marca do lipca 1980 r. - do czasu zakończenia biegu ściany, przy utrzymywanym ujęciu 
metanu w ilości 1,3 m3CH4/min. 

Podobnie prowadzono odmetanowanie ścian nr 1203 i nr 62 w partii zachodniej oraz ścian 
w partii wschodniej pokładu 501/510 z tym, że otwory wiercone były na bieżąco przed frontem 
ścian z chodników przyścianowych, w górne warstwy nad pokładem, z wyprzedzeniem około 
160 m. Sposób odmetanowania ścian w tym rejonie przedstawia rysunek: Sposób odme

tanowania ścian w pokładzie 501B zach. (rys. 5). 
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Rys. 4. Sposób odmetanowania ścian pokład 404/5 A 

Fig. 4. The way the methane reducing in faces in 404/5 A bed 
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W roku 1989, w celu odmetanowania ściany nr 62 po raz pierwszy wykonano dwa otwory 
o długości 200m z pokładu 404/5 do strefy wysokiego zawaht ścian nr 1203 i nr 1204. 
Skuteczność tego odmetanowania była duża i wynosiła, zwłaszcza w końcowym biegu ściany 
około 40%. Ujęcie metanu tymi otworami prowadzone było również dla ściany nr 65 . Od
metanowania ściany nr 65 prowadzono ponadto z chodnika VI, wiercąc otwory prostopadle do 
frontu ściany w polu eksploatacyjnym oraz bezpośrednio w stropie chodnika VI przed ścianą 
z kierunkiem zachodnim. Chodnik VI był okresowo tamowany za frontem ściany, co pozwalało 
na dłuższą żywotność otworów odmetanowania. W ramach profilaktyki tąpaniowej rozpoczęto 
wtłaczanie wody w caliznę węglową, a to powodowało również wzrost desorpcji metanu 
stwierdzany na podstawie wzrostu ujęcia metanu. 

Metanowość ścian w partii zachodniej pokładu 501B zach. wynosiła od 15 do 21 m3/Mg 
wydobycia dobowego. Ściany eksploatowane w partii północno-wschodniej w znacznym stop
niu były odgazowane przez wykorzystanie ujęcia metanu ze zrobów wcześniej wybranego 
pokładu 414 oraz przez wiercenie otworów z wyrobisk pokładu 414 i w caliźnie węglowej ściany 
eksploatowanej . Maksymalne ujęcie ze ścian nr 74 i nr 123 wynosiło od 0,8 do 3,2 m3CH4/min., 
a dla ścian w części północnej partii B pokładu 501 od 4,6 do 7,02 m3CH4/min., przy meta-
nowości zawierającej się w przedziale 17-24 m3CH4/min. . 

Wykorzystując doświadczenia oraz stwierdzając wysoką skuteczność odmetanowania z wy
robisk nadległych - otwory dla odmetanowania z pokładu 404/5 do zrobów pokładu 50 l, 
podjęto decyzję o wykonaniu wyrobisk w pokładzie 416 dla prowadzenia drenażu zrobów 
projektowanej ściany nr 16. W roku 1993 rozpoczęto eksploatację pokładu 50 l B zach. ścianą 
nr 16. Dla ściany tej przygotowano wcześniej wyrobiska w pokładzie 416/418, z których 
wiercono otwory w kierunku wysokiego zawału ściany nr 16, a następnie kolejnej ściany 
nr 1016a. Skuteczność tej metody dla zwięzłych węgli kopalni "Wesoła" okazała się bardzo 
duża. Średnia wielkość odmetanowania wynosiła 14 m3CH4/min przy całkowitej metanowości 
maksymalnej 36,7 m3CH4/min dla ściany 1016a. 

Obecnie, podobnie jak dla ściany nr 1016a prowadzone jest odmetanowanie ściany nr 37 
z wyrobisk nadległych w pokładzie 416. Ze zrobów ściany nr 37 i zrobów w jej sąsiedztwie 
łącznie ujmuje się około 14 m3CH4/min, a metanowość ściany nr 37 wynosi około 25 ,0 
m3CH4/min. 

5. Charakterystyka robót wiertniczych i odmetanowania 

Zakres robót wiertniczych i efektywność odmetanowania ścian w latach 197 5-2000 przed
stawia wykres: Tendencje efektywności odmetanowania i ilości otworów dla ścian KWK 
"Wesoła" (rys. 6). Wykres przedstawia liczbę otworów wykonanych w celu odmetanowania 
w latach 1974-1985 w odniesieniu do skuteczności odmetanowania. Ilość otworów wierco
nych dla ścian wykazuje wyraźnie wzrost prac wiertniczych w latach 1983-1985 ( 400 otwo
rów). Z wykresu wynika, że od 1989 roku dla celów odmetanowania wykonuje się praktycznie 
stałą ilość otworów drenażowych, tzn. około 30 sztuk rocznie . Całkowita ilość metanu ujęta 
odmetanowaniem od 199 5 roku stale rośnie, przy stałej ilości ścian metanowych oraz zróż
nicowanej wielkości ujmowania metanu ze ścian. Na zmienną amplitudę ujęcia metanu ze ścian 
mają wpływ następujące czynniki: 

- sposób odmetanowania, 
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Rys. 6. Tendencje efektywności odmetanowania i ilości otworów dla ścian KWK "Wesoła" 

Fig. 6. Trend of cfficicncy the mcthane reducing and amount ofholes for "Wesola" Mine faces 

- metanonośność pokładu, 

- stosowane profilaktyki i włożony nakład prac. 

6. Projektowane systemy ujęć metanu w KWK "Wesoła" 

Kopalnia "Wesoła" jest silnie metanowym zakładem górniczym, zasoby metanu desarbo
walnego wynoszą łącznie 2795,92 mln m3 , z czego 203,0 mln m3 to zasoby przemysłowe, 
a 509,43 mln m3 zaliczonych jest do zasobów nieprzemysłowe. Zasoby te związane są głównie 
z pokładami warstw rudzkich, siodłowych i porębskich zalegającymi na głębokości od 665 m 
do 1230 m. 

Metan ujmowany jest systemem odmetanowania, na które składają się: sieć rurociągów, 
otwory drenażowe w ścianach i chodnikach, ujęcia zza tam izolujących stare zroby oraz stacji 
pomp próżniowych zabudowanych w stacji odmetanowania na powierzchni . Metan ujmowany 
jest ze złoża w postaci mieszanki metanowo-powietrznej zawierającej 50-65% CH4. Zasoby 
metanu dzieli się na przemysłowe ujmowane i gospodarczo wykorzystywane oraz nieprze
mysłowe wydalane do atmosfery z powietrzem wentylacyjnym. Obliczenie zasobów prze
mysłowych metanu wykonano w oparciu o harmonogram eksploatacji oraz prognozy me
tanowości dla poszczególnych pokładów i partii złoża . W oparciu o prognozy metanowe 
określono ilość metanu na tonę wydobycia ze ścian, ujęcie z przodków oraz zza tam izo
lacyjnych. 
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Najwyższa metanowość kopalni przewidywana jest w latach: 2002, 2007 i 2008, z maksi
mum przypadającym na rok 2008, gdy metanowość osiągnie 159,7 m3CH4/min. Do 2008 roku 
ze złoża wydzieli się 712,43 mln m3CH4 z czego 176,83 mln m3 zostanie ujętych odmeta
nowaniem. Średnia efektywność odmetano~ania wynosić będzie 24,8%. W latach 2001-2010 
przewiduje się prowadzenie ujęć metanu głównie z pokładów 501, 510 partii B,D i A (rys. 7), 
z których projektowane w tym czasie wydobycie zawierać się będzie w przedziale od 6100 
do 7600Mg/dobę. Głównym sposobem ujęcia metanu z eksploatowanych ścian będzie pro
wadzenie odmetanowania z wyrobisk nadległych nad eksploatowanym pokładem. Dla pokładu 
50 l wyrobiska te będą drążone w pokładach: 416, 418 i 414. Rejon eksploatacyjny w pokładzie 
51 0D odmetanowywany będzie z wyrobisk w pokładzie 418 część wschodnia (rys. 8) i z wy
robisk w pokładzie 501 część zachodnia. 
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Fig. 7. Review map mine district "Wesola" 
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Odmetanowanie pokładów 5Ql/510 w partii A uzależnione jest od stwierdzonej robotami 
przygotowawczymi miąższości pokładu 414. W przypadku odpowiedniej grubości i ciągłości 
pokładu 414 w tej partii, podjęta zostanie decyzja o wybraniu złoża, a tym samym o częściowym 
odgazowaniu w/w pokładów. Gdy miąższość pokładu 414 będzie niewystarczająca, z wyrobisk 
chodnikowych w tym pokładzie prowadzone będzie odmetanowanie przez wiercenie otworów 
do wysokiej strefy zawału w pokładach 50 l i 51 O. 

Tabela l. Planowane odprowadzenie i zagospodarowanie metanu 

Table l. Planing of methane drainage and subsequent use 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 

Il ość uj((cia [mln m3] 13 000 14 000 14 000 19 000 19 000 

Iloś ć zagospodarowania [mln m3] 5 400 6 000 7 000 8 000 9 000 

7. Konieczność rozbudowy stacji odmetanowania 

Dla zapewnienia realizacji nałożonych zadań konieczna jest rozbudowa stacji odmeta
nowania zwłaszcza dla odprowadzania metanu ze ścian w pokładzie 51 OD oraz w pokładach 
501/510A. 

Aktualnie stacj a odmetanowania wyposażona jest w 7 pomp typu PW 7. 14 o wydajności 
wolumetrycznej 25m3/min, co daje wydajność 175m3 gazu na minutę. Stacja odmetanowania 
połączona jest z dołową siecią rurociągów metanowych (rys. 9), rurociągiem głównym o śred
nicy 0300 mm zabudowanym na powierzchni i dwoma głównymi rurociągami 0300 mm 
zabudowanymi w szybie "Wacław" do poziomu 665 m, z wyprowadzeniem na poziomach 465 m 
i 575 m. W celu odmetanowania partii 51 OD zbudowano przez wyrobiska niemetanowe rurociąg 
0400 mm z tworzyw sztucznych. Rurociąg ten jest w sposób odpowiedni zabezpieczony 
metanometrią automatyczną. 

Ze względu na duże i stale powiększające się odległości od stacji odmetanowania konieczna 
jest jej rozbudowa w zakresie wydajności wolumetrycznej . Ponadto przewiduje się zasto
sowanie rurociągów głównych o dużych przekrojach w celu zmniejszenia oporów sieci odme
tanowania. Planuje się również modernizację stacji odmetanowania i zakup 5 pomp typu 
ROOTS dających gaz suchy, o wydajności wolumetrycznej całkowitej 200 m3/min i depresji 
ssania oraz tłoczenia 4000 mmH20. 

8. Podsumowanie 

Aktualna ilość metanu ujmowana z rejonów metanowych jest następująca: 
- z rejonu pokł. 5018 zach: 13,8 m3CH4/ min, 
- z rejonu pokł. 501B wsch: 6,0 m3CH4/ min, 
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Rys. 9. Schemat rurociągów metanowych 

Fig. 9. Schcmc thc metbane pipelincs 
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- z rejonu pokł. 510: 2,0 m3CH4/min, 
- z rejonu AC zza tamy TI 0143: 1,1 m3CH4/min, 
- z chodnika XV w pokł.405/2 i zza tamy TI 1110: 1,1 m3CH4/min, 
- Łącznie stacją odmetanowania ujmowane jest: 24,0 m3CH4/min. 
Doświadczenia kopalni w zakresie eksploatacji pokładów silnie metanowych oraz pro

wadzenia odmetanowania pozwoliły na wypracowanie pewnego modelu rozcięcia pokładu, 
kolejności eksploatacji przyszłych ścian i stosowania odmetanowania z wykorzystaniem wyro
bisk nadległych. 

W obliczu wzrastającej koncentracji wydobycia ścian oraz ze względu na potrzebę eksplo
atowania pokładów o wysokich parametrachjakościowych węgla prowadzenie odmetanowania 
ścian z wyrobisk nadległych jest obecnie najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje kopalni 
bezpieczeństwo, ciągłość wydobycia i trwałą pozycję na rynku węgla kamiennego. 
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Extension of containment metbane system as the 'łondition of lasting 
position the "Wesoła" Mine on coal mine market 

Abstract 

This paper presents characteristic of methane impendency bed in which the mine is the 
exploitation leading. It describes the face methane reducing methods in "Wesoła" Mine. 
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Aktualny stan techniki laserowej w górnictwie - możliwości rozwoju 
i zastosowań 

Słowa kluczowe 

Górnictwo- technika laserowa- zastosowania- perspektywy 

Streszczenie 

Przybliżono tematykę stosowania techniki laserowej w polskim górnictwie. Pomimo, iż nie 
jest ona stosowana masowo, spotykamy laserowe urządzenia w górniczej geodezji, a opraco
wane konstrukcje mogą być z powodzeniem wprowadzone w metrologii parametrów środowis
ka kopalnianego, systemach bezpieczeństwa, automatyki i sterowania w kopalniach, w ochro
nie środowiska przed skutkami eksploatacji górniczej. Wskazano szereg sprawdzonych rozwią
zań i udanych zastosowań, sygnalizując w podsumowaniu perspektywy i kierunki rozwoju. 

l. Krótki rys historyczny 

Kilkanaście lat po uruchomieniu pierwszego lasera rubinowego, a zwłaszcza pierwszych 
laserów gazowych, polscy naukowcy i inżynierowie stosowali z powodzeniem spójne światło 
nie tylko w laboratoriach, ale również w konstrukcjach użytkowych dla przemysłu i innych 
dziedzin życia. 

Bardzo użyteczne zastosowania laserów widoczne były w pierwszej kolejności w geodezji 
przemysłowej (A. Chrzanowski, S. Pachuta, M. Jóźwik, M. Żak i in.) obejmującej zarówno 
prace tyczeniowe, budowlano-montażowe, jak i bardziej precyzyjne jak osiowanie turbin, 
silników okrętowych, pras hydraulicznych. 

W wielu przypadkach stosowano pierwsze polskie konstrukcje laserowych teodolitów, 
niwelatorów, pionowników i wskaźników kierunku. Przodowały rozwiązania powstałe w Woj
skowej Akademii Technicznej (Pachuta 1980), Akademii Górniczo-Hutniczej (Chrzanowski 
1972). 

Lasery rozpoczęły służbę w badaniu środowiska naturalnego, a szczególnie zapylenia i za
nieczyszczenia atmosfery i wód. Lidary (w tym "poznański", Grabowski J. i in. 1986), gra
nulometry i anemometry laserowe badające ziemską atmosferę, oceany, a nawet kosmos były 
głównymi bohaterami publikacji naukowych w dziedzinie optyki i fizyki stosowanej (Appl. 
Opt., J. Opt. Soc. Am., Opt. Eng., Appl. Ph. i in.). 
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Lasery większych mocy zastosowano w obrabiarkach nowej generacji przy cięciu, spawaniu, 
drążeniu, piaskowaniu i znakowaniu trudnotopliwych materiałów . Głośno było również o osiąg

nięciach w konstruowaniu laserów dla wojska (Z. Puzewicz, W A T) oraz polskich sukcesach 
w badaniach nad laserową syntezą jądrową (S. Kaliski, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej 
Mikrosyntezy) . Jakby przeciwwagą dla tego dużego kalibru była cicha służba laserów w mikro
elektronice (W. Woliński, M. Nowicki), optoelektronice światłowodowej i telekomunikacji . 

Innowacje związane z możliwościami techniki laserowej stopniowo lecz systematycznie 
wprowadzano w medycynie- okulistyce, stomatologii, chirurgii i onkologii. 

Pojawienie się tanich laserów półprzewodnikowych, światłowodów i równolegle szerokiej 
gamy fotodetektorów, spowodowało lawinowy rozwój technologii optoelektronicznych wkra
czających do wszystkich dziedzin naszego życia. 

Tegoroczne Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki (Wolfgang Ketterle, Carl Wieman i Eric 
Comell- za nową formę skupienia materii) dowodzą, że przed laserami otwierają się nowe 
perspektywy. Bezpośrednim rezultatem badań wymienionych noblistów będą bowiem kompute
ry kwantowe i atomowe lasery, wysyłające zamiast światła skondensowaną, kwantową materię. 

2. Technika laserowa w górnictwie 

2.1. Początki a stan obecny 

Intensywna, jednorodna wiązka widzialnego światła o małej rozbieżności i dużym zasięgu 
obiecywała bardzo dużo, zwłaszcza w geodezji górniczej . Z drugiej strony wiadomo było, że 
zapylenie, ruch powietrza, nierównomierny rozkład temperatur i obecność wody w wyrobiskach 
kopalnianych będą wpływać na osłabienie promieniowania i refrakcję wiązki. Wydawało się też, 
że kruche z definicji lasery mają małe szanse na zaistnienie w podziemnym górnictwie. Jeszcze 
większym wrogiem laserów - szczególnie w kopalniach węgla kamiennego - był metan, 
a dostępne w latach 70-tych lasery emitujące widzialną, czerwoną wiązkę wymagały zasilania 
prądem o wysokim napięciu. Aby mogły być dopuszczone do stosowania w warunkach doło
wych należało skonstruować obudowy spełniające warunki ognioszczelności, odporności 

klimatycznej i mechanicznej. 
Wkrótce po pierwszych laserach ognioszczelnych powstałych w USA (Laser Alignment In c, 

model 2500), w Wielkiej Brytani (NCB Mining Research and Development Establishment) 
i RFN (Simens, model dLG 80) (Passia i in. 1978) w Wojskowej Akademii Technicznej 
skonstruowano laser GLaP (laser He-N e w cylindrycznej zewnętrznej obudowie) (Jarzymowski, 
Jóźwik 1977), który testowany był w kopalniach rud miedzi. Nie posiadał on jednak zabezpie
czeń dopuszczających go do pracy w warunkach zagrożeń gazowych. 

Prace badawcze nad laserowym wskaźnikiem kierunku prowadzone w Głównym Instytucie 
Górnictwa doprowadziły do powstania w 1976 roku prototypu lasera ognioszczelnego, odpo
wiadającego polskim przepisom dotyczącym stosowania urządzeń w kopalniach metanowych. 
Otrzymał on nazwę GL-3BM i po badaniach atestacyjnych dopuszczenie do stosowania w ko
palniach o koncentracji metanu odpowiadającej stopniu niebezpieczeństwa "C" (Skinderowicz, 
Zawadzki 1977). 

Z powodzeniem został też wdrożony do seryjnej produkcji w Polskich Zakładach Op
tycznych wraz z wyposażeniem w postaci nastawczej podstawy, zasilacza sieciowego lub 
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bateryjnego oraz przystawek geodezyjnych. Laser ten emitował czerwoną- widzialną wiązkę 

o długości fali 632,8 nm i o mocy 0,5 mW. Na 50-tym metrze średnica plamki miała 1 cm, 
a zasięg promieniowania mieścił się w granicach 400-600 m. Badania nad refrakcją wiązki 
w wyrobiskach górniczych, wykazały, że amplituda niskoczęstotliwościowych drgań na 500 m 
nie przekraczała 3 cm (średni przepływ powietrza 2m/s), z możliwością wyznaczania uśred
nionego położenia plamki na ekranie celowniczym. 

Laser górniczy GL-3BM i jego późniejsze- doskonalsze wersje - rozpoczęły trwającąjuż 

ćwierć wieku służbę w prowadzeniu wyrobisk korytarzowych, prostoliniowym prowadzeniu 
ścian, szybików, upadowych, rektyfikacji przenośników i torów kolejki . Obecnie stosowany jest 
laser EW-3 produkowany w Głównym Instytucie Górnictwa (rys. 1) . Jest on o połowę lżejszy 
od poprzedników, wyjściowa wiązka ma moc l mW przy znacznie mniejszej rozbieżności 
(l O mm na 150 m). Stanowi on też zasadniczą część pianownika laserowego, stosowanego do 
kontroli obudów szybowych, rektyfikacji prowadników szybowych, czy jak w latach ubiegłych 
do pionowania drążonych szybów (PRO Mysłowice). 

Rys. l . Laser gómiczy EW-3 ( prod.: GIG) 

Fig. l. Mining laser emiter EW -3 

Obecnie testowane są w kopalniach- opracowane i zbudowane w GIG- nowe konstrukcje 
wskaźnika kierunku i pianownika (rys. 2). Zastosowano laser krystaliczny na granacie itrowo
-aluminiowym (YAG) domieszkowany neodymem i pracujący na drugiej harmonicznej, czyli 
długości fali odpowiadającej barwie zielonej. Lasery te są pompowane za pomocą lasera 
półprzewodnikowego. Oprócz dalszego obniżenia gabarytów i wagi urządzenia uzyskano lepszą 
propagację wiązki laserowej , szczególnie w wyrobiskach z obecnościąpary wodnej (Passia i in. 
2000). 

Trzeba podkreślić, że wszystkie z opisanych konstrukcji wymagały rozwiązania szeregu 
istotnych problemów z zakresu optyki geometrycznej i falowej (luneta kolimacyjna z mie
szaczem promieni- tzw. "pinholem"), elektroniki (niezawodne zasilacze z zabezpieczeniami) 
no i mechaniki (odpowiednie obudowy, spełniające wymogi ognioszczelności). 

Zastosowanie krzemowych fotodetektorów o znacznej powierzchni umożliwiło automa
tyczne lokalizowanie wiązki, lub jej chwilowego braku. W latach 80-tych powstało pierwsze 
laserowe rozwiązanie z zakresu indywidualnego bezpieczeństwa górników - laserowa linka 
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Rys. 2. Pionownik z laserem Nd:YAG 

Fig. 2. Laser plumbing dcvicc with N d: Y AG laser 

bezpieczeństwa strefowego, używana m in. wzdłuż przenośników taśmowych . Działa ona 
natychmiastowo po przerwaniu wiązki - sygnał z detektora przerywa obwód zasilania prze
nośnika i włącza alarm (rys. 3). Rozbudowana wersja z sekwencyjnym przerywaniem wiązki 
służyła w jednym z szybów do optycznej sygnalizacji szybowej w czasie rewizji szybu. 

Prace badawcze w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Elektroniki i Automatyki Górniczej 
"EMAG" nad systemami sterowania pracą kombajnów chodnikowych zaowocowały zbudo
waniem w GIG laserowego generatora płaszczyzny w wersji ognioszczelnej oraz gruntownym 
zbadaniem wpływu zapylenia na prace czujników światła laserowego. Zapylenie stanowiło bo
wiem istotne uwarunkowanie stosowania laserowej automatyki w trakcie drążenia chodników. 

Rys. 3. Laserowe systemy bezpicczc!lstwa w wyrobiskach 
C- czujniki dcfonnacji, L- linka bczpieczet1stwa, M -laserowe mierniki gazów (metanomierz) 

Fig. 3. Laser safcty systems 

C- displaccmcnt sensor, L - laser light lifc-linc, M- laser mcthanc sensor 
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Nie zawsze pyły unoszone w atmosferze są tylko przeszkodą dla światła laserowego. 
Rozpraszanie promieniowania na cząstkach w ruchu posłużyło do pomiaru prędkości powietrza 
w wyrobiskach górniczych. Wykorzystano efekt zmiany częstotliwości fali rozproszonej do 
częstotliwości fali padającej, określany terminem "rozpraszania dopplerowskiego". Zespół 
Laboratorium Laserowego GIG zaprojektował i zbudował pierwszy laserowy anemometr 
w wersji górniczej (rys. 4), (Lipowczan i in. 1989). Posiadał on szereg zalet- szeroki zakres 
pomiarowy, wysoką dokładność i zdolność rozdzielczą bez kalibracji - no i zasadnicze 
wady- był bardzo zaawansowany technologicznie (detektorem były fotopowielacze, laserem 
He-Ne) i bardzo drogi. Wysoka sprawność tej konstrukcji znalazła swoje potwierdzenie 
w pierwszych w Polsce badaniach nad prędkościami przepływów w modelach sztucznego 
serca opracowanych w Zespole prof. Religi. Obecnie w nowoczesnej metrologii przepływów 
dominują anemometry ultradźwiękowe. Jest pewna szansa, że przyszłość będzie należała do 
anemometrów laserowych. Staje się tak za sprawą zastosowania tanich diod laserowych i bardzo 
szybkich fotodiod lawinowychjako detektorów. Mikrokomputerowe systemy akwizycji danych 
zapewnią szybką i "bezbolesną" obróbkę sygnału, a mikrooptyka pomiar interferencyjny na 
rozpraszaniu wstecznym. 

·r •. 1: 

Rys. 4. Górniczy anemometr laserowy i idea działania 

Fig. 4. Mining laser anemomctcr and it's opcration principlc 

Detekcja natężenia światła laserowego rozproszonego na cząstkach węgla kamiennego 
(i innych skał) unoszonych w atmosferze kopalnianej lub w zawiesinach wodno-mułowych 
pozwala na nowoczesną granulometrię, czyli analizę rozkładu frakcyjnego pyłów (Szade 1996). 
Pyłomierz laserowy GIG służy do badania w warunkach laboratoryjnych próbek zawierających 
cząstki pyłu kopalnianego o średnicach od l do 200 mm z podaniem ich udziału procentowego, 
co jest istotnym uzupełnieniem możliwościjakie dają górnicze pyłomierze grawimetryczne. Na 
rysunku 5 przedstawiona jest idea budowy przyszłościowego, przenośnego granulometru na 
rozpraszaniu wstecznym. Ma on postać zintegrowanej, lekkiej sondy, w skład której wchodzą: 

dioda laserowa, mikrooptyka kolimacyjna i fotodetektory. 
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Rys. 5. Sonda pomiarowa granulometru laserowego 

Fig. 5. The probe ofthc particie size analyzcr 

Sygnały pomiarowe z sondy trafiają do szybkiego rejestratora cyfrowego. W bliskiej przy
szłości urządzenie to rozpocznie pracę nie tylko w górnictwie, ale i w monitoringu środowiska 
(autostrady) i miejsc pracy. 

Podobne sondy laserowe współpracujące z głowicami ultradźwiękowymi zastosowano w ba
daniach składu ziarnowego górniczych zawiesin wodno-mułowych. Czujniki takie mogą pra
cować w automatycznych systemach sterowania "on line" procesami sedymentacji wymuszonej 
(rys. 6). Prace badawcze w GIG z zastosowaniem granulometru laserowego pozwoliły na 
opracowanie metody szybkiej analizy skuteczności różnych flokulantów stosowanych w pro
cesach wodno-mułowych zakładów przeróbczych. 

---
. fl k 1 sterownik 

~·-~~~~-W-~1~--~- -~-~~~----··· · · · ·· · ··c=_l 

.. . .. .... ..l ... i.. • ~ .1 

nadawa 

s. optycma 

Rys. 6. Laserowo-akustyczne sondy w procesach sedymentacji wymuszonej 

Fig. 6. The laser and acoustic probc in the stimulated scdimentation proccsses 
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Jednym z podstawowych zadań w zakresie bezpieczeństwa górniczego była zawsze szybka, 
dokładna i automatyczna detekcja stężenia metanu w wyrobiskach kopalni. Szybko zauważono, 

że istnieje duża zgodność między częstotliwością absorpcji fali elektromagnetycznej przez 
metan w zakresie podczerwieni, a możliwością emisji takiej fali przez laser helowo-neonowy 
pobudzony do emisji w tym samym zakresie długości fali. Ze spektrogramu widmowego metanu 
wybrano pik absorpcji w paśmie 3,4 mm i badano pochłanianie niewidocznej wiązki laserowej 
o długości fali 3,39 mm emitowanej z lasera He-Ne o odpowiednim składzie gazu, ciśnieniu 
w rurze wyładowczej, napięciu zasilania i optyce rezonatorów. Lis z Instytutu Fizyki PAN 
(Lis 1976) i Piaseczki z Głównego Instytutu Górnictwa (Piasecki 1977) zaproponowali w latach 
siedemdziesiątych pierwsze rozwiązania do takiej detekcji metanu: laserowy sygnalizator me
tanu i metanomierz laserowy. Wieloletnie badania doprowadziły do zbudowania w GIG meta
nomierza ML-1 w wersji górniczej (rys. 7). Mierzył on w sposób ciągły stężenie metanu 
w zakresie od O do 5% CH4 z dokładnością 0,01 %; był przy tym odporny na zakłócenia 
i "zatrucia" innymi gazami występującymi w kopalni. 

Rys. 7. Metanomierz laserowy ML-1 GIG 

Fig. 7. Laser methanometcr ML-1 GIG 

Metanomierz ten, pomimo pozytywnych prób ruchowych, nie wszedł do produkcji ze 
względu na zbyt wysoką cenę i brak perspektyw na szerokie stosowanie w górnictwie. 

Nowoczesność rozwiązania i rewelacyjne parametry metrologiczne spowodowały jednak 
kontynuację prac badawczych (Passia i in. 2000) . Obecnie stosowne są metanomierze dwu
wiązkowe analizujące emisję metanu ze źródeł rozciągłych (szyby, tereny likwidowanych 
kopalni, wysypiska śmieci , rafinerie) w zakresie bardzo niskich stężeń (rys. 8A) lub metano
mierze wysokich stężeń - sterujące "on line" w zakresie 0-100% CH4- pracą kotłów 

ciepłowniczych zasilanych metanem (40-60%) odzyskiwanym z kopalni (rys. 8B). Roz
wiązania te powstały w Głównym Instytucie Górnictwa, a możliwe były dzięki zastosowaniu 
nowej generacji fotodetektorów i odpowiedniej metodzie obróbki sygnału pomiarowego. Zaz
naczona tematykajest szerzej omówiona w referacie dr Passii z GIG. 
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A 

Rys. 8. Metanomierze laserowe 

A - pomiar emisji ze źródeł rozciągłych, B - metanomierz wysokich stęźeil 

Fig. 8. Laser methanometers 
A- measurement o f cmission from extendcd sourccs, B- mcthanomctcr for high methanc conccntrations 

2.2. Inne przykłady stosowanej obecnie techniki laserowej 
w górnictwie 

Lasery stanowią istotne wyposażenie instrumentalne, podwyższające efektywność prowa
dzenia inwentaryzacji geodezyjnej poeksploatacyjnych wyrobisk górniczych, zwłaszcza dużych 
komór. Wykorzystywano w tym celu laserowe wskaźniki lub laserowy dalmierz paralaktyczny 
(GIG- m. in. pomiar dywergencji stropu) lub też dalmierz laserowy Leica Disto w połączeniu 
z klasycznymi instrumentami geodezyjnymi w metodzie przekroi pionowych lub poziomych 
(rys. 9). Obecnie, w pomiarze i wizualizacji dużych objętościowo wyrobisk kopalni nieme
tanowych, stosuje się zintegrowane instrumenty najnowszej generacji typu "tata! station". Są to 
elektroniczhe tachimetry, takie jak TC(R) 303 Leica i N ikon NPL-820, wyposażone w dalmierze 
laserowe z dokładnościąpomiaru odległości 3 mm na dystansie80m (l 00 m NPL) bez reflektora 
i 2 mm (3 mm) na dystansie 3000 m (4000 m) przy pomiarze w podczerwieni z zastosowaniem 
pryzmatów odbijających . Pięknym przykładem może być przeprowadzenie pomiaru i wizu-
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Rys. 9. Inwentaryzacja komory z zastosowaniem laserowych dalmierzy (Maciaszek, Gawałkiewicz 200 l) 

Fig. 9. Making inventory o fan underground chamber with laser te lemeter 

alizacji komory "Erazma Barącza" w Kopalni Soli "Wieliczka" (Maciaszek, Gawałkiewicz 
200 l). Domiary metodą wcięcia przestrzennego prowadzone były do punktów sygnalizowanych 
plamką lasera z tachimetru TC(R) . Część komory zalanej solanką zinwentaryzowano z łódki 
sondą ultradźwiękową. To wyrobisko o objętości 6,5 tys . m3 i złożonym kształcie zostało 
pomierzone- jak opisują Autorzy- przez trzyosobowy zespół w czasie 8 godzin. 

Równie ambitne wyzwania pomiarowe pojawiają się wówczas, gdy istnieje potrzeba ciąg
łego monitoringu zachowania się zagrożonych wyrobisk górniczych oraz szeregu obiektów 
budowlanych zlokalizowanych na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej . 

W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano metodę i towarzyszące jej rozwiązania 

konstrukcyjne dla ciągłego pomiaru wychyleń postępujących, okresowych i dynamicznych, 
łącznie z niskoczęstotliwościowymi drganiami budowli (rys. 10). Kontrola z zastosowaniem 
laserowego wyposażenia pomiarowego jest realizowana w szczególności na takich obiektach 
jak: budynki mieszkalne, kościoły, obiekty zabytkowe, obmurza i wieże szybowe, maszty, 
kominy itp. 

Obecnie ciągły pomiar wychyleń budynków jest realizowany przy pomocy laserowego 
czujnika drgań i wychyleń z klinem cieczowym (Szade i in. 1998-2000). 

Pozwala on na dokładny i ciągły pomiar wielkości wychyleń obiektu, zapewniając auto
matyzację pomiarów geodezyjnych. Wynik w formie graficznego wydruku komputerowego 
(lub zapisu na taśmie rejestratora) daje pełny obraz zmian zarówno co do wartości wychyleń 
(w mm wychylenia na każdy metr wysokości [mm/m]), ich kierunków (np. względem stron 
świata) jak i czasu, w którym wystąpiły. Zasada pomiaru oparta jest na rejestrowaniu odchylenia 
wiązki laserowej od jej wyjściowego -pionowego położenia zerowego -po przejściu przez 
klin cieczowy (rys. 11 ). Na fotodetektorze, w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach, 
bezpośrednio dokonywany jest pomiar przemieszczenia plamki świetlnej . Wartość przemiesz
czenia plamki jest funkcją kąta tworzonego przez ciecz, współczynnika załamania światła 
w cieczy i w szklanej płytce płasko równoległej. Kąt pomiędzy normalną do powierzchni cieczy, 

Sesja I 583 



School ofUnderground Mining 2002 

A B 

Rys. 10. Laserowe czujniki vychyleń i drgań 
A- wersja z pływającym zwierciadłem, B- wersja z klinem cieczowym 

Fig. l O. A laser deflection sensor 

A - with floating mirror, B- with liquid wedge 

a osią czujnika, jest kątem wychylenia czujnika i obiektu, na którym jest on zainstalowany. 
Sygnał z każdej części krzemowego fotodetektora jest funkcją oświetlonej powierzchni. 
Wzmocniony wprowadzany jest przy pomocy karty A/D do komputera, gdzie następuje pro
gramowa analiza i rejestracja sygnału. 
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Rys. II. Zasada działania czujnika wychyleń z klinem cieczowym (A) i przemieszczenie plamki na 

fotodetektorze (B) 

Fig. II. Operation principle o f the sensor using a li qui d wedge (A) and displacemcnt o f laser beam against 

detectors (B) 
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Analiza danych pomiarowych, uzyskanych za pomocą czujnika ułatwia : 

- identyfikacją czynników wpływających na stabilność obiektu, 
- podjącie decyzji o zastosowaniu odpowiedniej profilaktyki budowlanej czy innych za-

bezpieczeń. 

Parametry pomiarowe i charakterystyka techniczna czujnika to: 
- zakres pomiaru:± 5 mm/m (z możliwościąprzestrajania od 2 do 50 mm/m), 
- rozdzielczość ± 0,02 mm/m, 
- cząstotliwość drgań < l O Hz, 
-napięcie zasilania urządzenia: 220 V AC, 50/60Hz, pobór mocy układu pomiarowego: 

<2W, 
- separacja galwaniczna miądzy układami nadajnika i odbiornika (wyłącznie w wersji 

iskrobezpiecznej urządzenia): 4,5 kV, 
- masa układu pomiarowo-nadawczego: 2 kg (wersja iskrobezpieczna lO kg). 
Czujniki wykonywane są w dwóch zasadniczych wersjach: normalnej i iskrobezpiecznej 

(rys. 12), którą stosuj e się w strefach zagrożonych wybuchem metanu, (dopuszczenie Wyższego 
Urzędu Górniczego GX-179/97). Elementy czujnika zamontowane są w obudowach pyło
i wodoszczelnych IP54. Sygnał do rejestratora cyfrowego z wizualizacją danych, znajdującego 
się poza strefą zagrożenia przesyłany jest linią pomiarowo-transmisyjną. Obwody iskrobez
pieczne i nieiskrobezpieczne odseparowane są izolacją optoelektroniczną. 

Wybrane przykłady stosowania laserowych czujników 

Rejestrację z zastosowaniem laserowych czujników drgań i wychyleń prowadzi się naj
częściej na wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych - często znajdujących się po 
przeciwstawnych stronach osiedla lub obszaru objętego wpływem eksploatacji górniczej (Szade 
i in. 1998, 1999). 

Głównym zadaniem, oprócz rejestracji zmiany amplitudy i kierunków wychyleń wypadko
wych, jest rejestracja wychyleń chwilowych spowodowanych wstrząsami górotworu. Ampli-
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Rys. 12. Laserowe czujniki wychyleń: w budynku (A), wersja iskrobezpieczna w obudowie IP (B) 

Fig. 12. Laser ti1t sensors: in the building (A), intrinsically-safe version (B) 
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tudy wielokrotnych zdarzeń dynamicznych mają często znacznie wyższą wartość, aniżeli ma
ksymalna zmiana wychylenia wypadkowego w ciągu kolejnych miesięcy . Zarejestrowane dy
namiczne wychylenia od pionu - oprócz oceny zagrożeń dla konstrukcji - pozwalają także 

ocenić subiektywne odczucia mieszkańców, zwłaszcza najwyższych pięter. Na niektórych 
obszarach górniczych, przed silnymi wstrząsami rejestrowano wstrząsy wyprzedzające. Długo
okresowe pomiary pozwalająrównież na wydzielenie wpływu czynników klimatycznych, zwią
zanych głównie z nasłonecznieniem budynków, przemarzaniem gruntu, zmianą warunków 
hydrogeologicznych. 

W przypadku obiektów wysokich i posiadających znaczne wychylenie wypadkowe (np. 
26,5 mm/m na jednym z budynków mieszkalnych) stosuje się dwa lub trzy czujniki. 

Dla czytelności zaistniałych zmian, wyniki przedstawiane są w formie: 
- wykresów zmian wychylenia wypadkowego obiektu w skali każdego miesiąca, 
- wykresu zestawieniowego wychyleń chwilowych, spowodowanych wstrząsami w każ-

dym kolejnym miesiącu, 
- wykresu zmian położenia wektora wychylenia wypadkowego w całym okresie pomia

rowym. 
Wykresy te sporządzane są na podstawie analiz zbiorczych wydruków komputerowych 

wszystkich zarejestrowanych zmian dobowych, takichjak na rysunku 13. 
Dokumentacja uzupełniana jest o przykłady ilustrujące charakterystyczne zmiany czy zja

wiska, takie jak skokowa zmiana wychylenia wypadkowego, okresowe zmiany wychylenia 
spowodowane czynnikami atmosferycznymi, wstrząsy, drgania. 
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Rys. 13. Przykład dobowego zapisu wychyleń obiektu w k<małach N-S i W-E 

Fig. 13. Section ofrecording ofdcflection ofa church in two channcls 
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Prowadząc monitoring kościołów i obiektów zabytkowych (jak średniowieczny Zamek 
w Będzinie, Kościół św. Jerzego w Ryduhowach) stwierdzono, prócz nieuniknionych wpływów 
górniczych, w tym poeksploatacyjnych, występowanie takich efektów, jak: 

- "kaskadowe" zmiany wychylenia wypadkowego (odwodnienie triasowego górotworu) 
- okresowe zmiany wychylenia (deformacje) konstrukcji pod wpływem czynników klima-

tycznych, 
- drgania spowodowane czynnikami komunikacyjnymi- ruchem drogowo-szynowym. 
Prowadzenie szczególnie trudnej eksploatacji górniczej w filarach ochronnych - na przy

kład szybów, ciepłowni z wysokimi kominami, miast z obiektami zabytkowymi- wymaga 
prowadzenia stałego nadzoru geodezyjnego na powierzchni. Laserowe czujniki oprócz dokład
ności i niezawodności zapewniają automatyzację pomiarów, co w przypadku ograniczania 
osobowej obsady działów mierniczych kopalni ma również istotny aspekt organizacyjny i eko
nomiczny (Szade i in. 2000). 

Laserowy monitoring konstrukcji górniczych- obmurza szybowe, wieże wyciągowe 
i zasobniki węglowe 

W przypadku kontroli wież szybowych, a także obmurzy szybowych stosuje się iskro
bezpieczną wersję laserowego czujnika wychyleń . W pierwszym przypadku czujnik montowany 
jest na słupach trzonu wieży, a w drugim na elemencie pośrednim między strefami ścięcia 
obmurza szybowego (rys. 14). 

Przykład rejestracji zachowania się stalowej - zastrzałowej -wieży szybowej przed
stawiono na rysunku 15. Uwidacznia on drgania wieży spowodowane pracą urządzeń wy
ciągowych oraz znaczne kilkugodzinne wychylenia będące wynikiem wpływu dobowych 

SENSOR+TRANSMITTER IN THE IP-54 CASE 

DATA AC QUISITlON SYSTEM 

TELECOMMUNICATION CABL E RECEIVER IN THE IP - 54 CASE 

Rys. 14. Monitoring wież i obmurzy szybowych z zastosowaniem laserowych czujników- rozmieszczenie 

elementów 

Fig. 14. Layont ofprincipal elcments ofthe monitoring system oftilting ofthe shaft frame and displacement ofthc 

s haft Iining 
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Rys . 15. Przykład rejestracji drgań eksploatacyjnych i wychyleń termicznych stalowej wieży wyciągowej 

Fig. 15. Section o f recording o f thermal dcflcction and mining - induccd vibrations o f a stecl s haft framc 

zmian temperatury. Czujniki pracują również na wieżach o konstrukcji żelbetowej (Szade 
i in. 1999). 

Czujnik zainstalowany w strefie ścięcia obudowy, na głębokości260m szybu KWK "Mar
cinek" w sposób ciągły nadzorował powstałą deformację. W obu przypadkach rejestratory 
cyfrowe, monitory i sygnalizatory znajdowały się w sterowniach maszyn wyciągowych, a pra
cujące laserowe systemy pomiarowe bezpośrednio nadzorowały bezpieczeństwo eksploatacji 
urządzeń wyciągowych (Projekt celowy 1998-2000). 

Węglowe zbiorniki retencyjne w kopalniach są elementem systemu transportu węgla na 
powierzchnię, w którym może następować istotna utratajakości węgla (sortymentu). Dzieje się 
tak, gdy w zbiorniku nie utrzymuje się określonego poziomu wypełnienia. Ta minimalna 
wielkość wypełnienia (tzw. "poduszka") wpływa również w zasadniczy sposób na trwałość 
okładziny w dolnej partii zbiornika, zaś ewentualna jej wymiana pociąga za sobą znaczne 
koszty. 

Dla realizacji ciągłej kontroli wypełnienia zbiorników stosowano dotąd urządzenia akus
tyczne lub radarowe, jednak trudne warunki eksploatacji urządzeń w zbiorniku sprawiały, że 

pewność ich działania była dyskusyjna. Dla rozwiązania tego problemu proponuje się wyko
rzystanie urządzeń laserowych, będących połączeniem automatycznego laserowego dalmierza 
paralaktycznego z laserowym czujnikiem drgań i wychyleń. Schemat pomiarowy przedstawiono 
na rysunku 16. 
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Rys. 16. Laserowy system pomiaru wypełnienia zbiorników w<;g1owych 

Fig. 16. Laser monitoring o f filling a mining bunker with coa1 

3. Podsumowanie i perspektywy 

Autor ma nadziej ę, że poprzez wybór przykładów- w pewnym sensie subiektywny, bo 
obarczony własnym doświadczeniem i miejscem pracy- przybliżył problematykę stosowania 
laserów w polskim górnictwie. Pomimo, iż nie są one wprowadzane masowo, spotykamy je 
w górniczej geodezji, metrologii parametrów środowiska kopalnianego, systemach bezpie
czeństwa ogólnego i indywidualnego, systemach automatyki i sterowania w kopalniach oraz 
w ochronie środowiska (powierzchni) przed skutkami eksploatacji górniczej. Prawdziwa jest 
teza, że wpływają one na polepszenie jakości technologii górniczych, organizację pracy 
i efektywność ekonomiczną, na co szczególnie zwracają uwagę animatorzy i praktycy geodezji 
laserowej w górnictwie (Jóźwik 2000). Laserowe czujniki oprócz dokładności i niezawodności 
zapewniają automatyzację pomiarów, co w przypadku ograniczania osobowej obsady działów 
mierniczych kopalni ma również istotny aspekt organizacyjny i ekonomiczny. 

We wszystkich dziedzinach praktyki górniczej lasery mają również istotne perspektywy. 
W geodezji górniczej powinny dominować laserowe wskaźniki, pionowniki, generatory płasz
czyzny w połączeniu z dalmierzami laserowymi i systemami szybkiej obróbki i wizualizacji 
danych pomiarowych. Bezpieczeństwo górnicze może być wsparte laserową, dokładną meta
nometrią uzupełnioną o czujniki optoelektroniczne (laserowe) innych gazów kopalnianych (02, 
CO, C02, tlenoazotki). 

Profilaktyka zdrowotna górników będzie skuteczniejsza przy zastosowaniu przenośnych 
małych granulometrów (pyłomierzy) i anemometrów laserowych. Strefy niebezpieczne mogą 
być kontrolowane laserowymi czujkami obecności, a czujniki drgań i deformacji w górotworze 
uzupełnią dane uzyskiwane z sejsmografów, zwiększaj ąc zakres profilaktyki tąpaniowej . 

Ze względu na ograniczoną objętość wykładu Autor pominął dotychczasowe próby sto
sowania techniki światłowodowej w górnictwie. Ta dziedzina ma ogromne perspektywy w zre-
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wolnejonizowaniu łączności kopalnianej, a nawet w przesyłaniu energii niskich mocy. Już 
obecnie trwają badania nad bezpiecznym stosowaniem światłowodów - zapalnością wybu
chowych aerozoli kopalnianych pod wpływem promieniowania laserowego emitowanego 
z rdzeni światłowodowych. 

Tempo spełniania się zasygnalizowanych prognoz będzie w dużej mierze zależało od kon
dycji finansowej polskiego górnictwa, promocji nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz 
nakładów na naukę i edukację górniczą. 

Zespół współpracujący: 

mgr inż. Wojciech Bochenek, dr Zbigniew Motyka, dr Henryk Passia, inż. Tadeusz Smoła
Laboratorium Techniki Laserowej Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, tel. 259 2147, 
259 25 10, e-mail: brxasz@gig.katowice.pl 
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Current condition of laser technology in mining - development and 
application possibilities 

Abstract 

A subject of laser technology in Polish mining has been brought closer by the authors. 
Although laser technology is not very often applied, there are laser devices being used in mining 
geodesy; the drawn up constructions can also find application in metrology ofmining environ
ment parameters, safety and automatic eontroi systems, as well as in the environment protection 
against the results o f mining exploitation. 

A set ofverified solutions and successful applications has been presented; also prospects and 
possible ways of development have been suggested in the summary. 
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Wpływ ogrzewania powietrza sprowadzanego szybami wdechowymi 
na stabilność prądów w kopalni 

Słowa kluczowe 

Wentylacja - stabilność przepływu- ogrzewanie powietrza 

Streszczenie 

Przepisy górnicze [10] określają że: "Temperatura powietrza przepływającego przez szyb 
nie może być niższa niż +2°C", co w praktyce, w naszych warunkach klimatycznych oznacza 
konieczność podgrzewania powietrza włotowego do kopalni w okresach zimowych dla unik
nięcia między innymi obmarzania lin i prowadników urządzeń wyciągowych. Obserwacje 
poczynione w praktyce wskazują, że w związku z tym podgrzewaniem dochodzi do zaburzeń 
w sieci wentylacyjnej. Wpływ na przebieg tego zjawiska wywierają przede wszystkim takie 
czynniki jak, przyrost temperatury powietrza i głębokość szybu. W referacie przedstawiono 
symulację numeryczną wpływu ogrzewania powietrza na stabilność przepływu powietrza na 
przykładzie dwóch wybranych kopalń . 

l. Wstęp 

Warunkiem zapewnienia odpowiedniego składu atmosfery kopalnianej , uzyskania jej opty
malnych parametrów termodynamicznych w zakresie temperatury, wilgotności i prędkości 
przepływu jest właściwe wykorzystanie depresji naturalnej i mechanicznej, pod wpływem 
których następuje przepływ powietrza przez wyrobiska kopalni. 

Przez depresję mechaniczną rozumie się pracę dostarczoną przez wentylatory do układu 
wentylator-sieć. Dobór źródła depresji mechanicznej (dobór wentylatora) jest zagadnieniem 
związanym z rozwiązaniem sieci wentylacyjnej, które z kolei zależy od projektowanej struktury 
sieci wentylacyjnej kopalni. Zwykle jest on dokonywany w fazie jej projektowania, z długim 
horyzontem czasowym, co wynika z charakteru inwestycji jakąjest budowa kopalni i uzyskanie 
jej modelu docelowego. Z zagadnieniem budowy kopalni, więc i z budową struktury sieci 
wentylacyjnej kopalni związany jest problem depresji naturalnej w niej występującej i wpły
wającej na przepływ powietrza. Przez pojęcie depresji naturalnej lub inaczej ciągu naturalnego 
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rozumiemy pracę wszystkich czynników naturalnych zużywaną na pokonanie oporów ruchu 
w czasie przepływu powietrza i powodujących jego przepływ odniesioną do jednostki ilości 
powietrza płynącego wyrobiskami kopalni. Z uwagi na fakt, iż obowiązujące przepisy bez
pieczeństwa zabraniają przewietrzania kopalni tylko z wykorzystaniem depresji naturalnej, 
ponieważ nie jest ona w stanie zapewnić tak znacznych ilości płynącego powietrza koniecznych 
do przewietrzania współczesnej kopalni, jej udział w tym procesie stanowi od kilku do kilku
nastu procent depresji wentylatorów głównych. 

Najważniejszym czynnikiem depresji naturalnej są przemiany termodynamiczne przepły
wającego przez kopalnię powietrza, a wielkość depresji naturalnej wywołanej tymi przemianami 
określamy mianem depresji cieplnej. Udział pozostałych czynników wpływających na wielkość 
depresji naturalnej związanych z porą roku, ciśnieniem atmosferycznym, składem i wilgotnością 
powietrza, jak również oddziaływania czynników czysto mechanicznych jest stosunkowo nie
wielki. Z kolei, najbardziej istotnym czynnikiem wpływającym na wielkość depresji cieplnej 
jest proces wymiany ciepła pomiędzy przepływającym powietrzem a skałami. 

Przepisy górnicze [l 0], a szczególnie & 538 "Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Hand
lu ... " określa że: "Temperatura powietrza przepływającego przez szyb nie może być niższa niż 
+2°C", co w praktyce, w naszych warunkach klimatycznych oznacza konieczność podgrzewania 
powietrza wlotowego do kopalni w okresach zimowych dla uniknięcia między innymi ob
marzania lin i prowadników urządzeń wyciągowych. Przyczynia się to do wzrostu depresji 
cieplnej, co prowadzić może do zaburzeń przepływu powietrza w kopalni. Zjawiska zaburzeń 
przepływu powietrza wystąpić mogą między innymi w przypadku nierównomiernego ogrze
wania powietrza w kilku szybach wdechowych kopalni. Obserwacje poczynione w praktyce 
wskazują, że w związku z tym podgrzewaniem dochodzi do zaburzeń w sieci wentylacyjnej. 
Zaobserwowano, że przy podgrzewaniu powietrza w szybach wdechowych w wpływa na 
obniżenie strumienia objętości powietrza wlotowego do kopalni. Spotyka się także pulsacje jego 
przepływu, polegające na tym, że kierunek ruchu powietrza jest nieustalony w czasie. Wpływ na 
przebieg tego zjawiska wywierają przede wszystkim takie czynniki jak, przyrost temperatury 
powietrza i głębokość szybu. Zaburzenia w rozpływie powietrza w sieci wentylacyjnej wy
nikające z realizacji konieczności podgrzewania powietrza wlotowego do kopalni stanowią 
niebezpieczeństwo, szczególnie w kopalniach metanowych, w których doprowadzenie po
wietrza do rejonów wentylacyjnych powinno być ustabilizowane w czasie. 

Dla możliwości badania wpływu ogrzewania powietrza w szybach wdechowych na prze
wietrzanie kopalni istotne jest to, że z teoretycznego punktu widzenia, zagadnienie ogrzewania 
powietrza w szybach wdechowych ściśle związane jest z pojęciem depresji naturalnej. Depresja 
naturalna wystąpić może tylko wtedy, gdy na drodze przepływu powietrza zmienia się jego 
gęstość. Ponieważ, gęstość powietrza zależy od jego temperatury, to ogrzewanie powietrza 
w szybie wdechowym bezpośrednio wpływa na wielkość depresji naturalnej tego szybu, a co za 
tym idzie na przepływ powietrza przez kopalnię. Dla różnych kopalń wpływ ten będzie różny: 

- kopalnie o strukturze sieci wentylacyjnej prostej, z jednym szybem wdechowym i jednym 
szybem wydechowym, wpływ ten odczująjedynie jako zmiany w wydatkach przepływu 
powietrza przez poszczególne bocznice sieci oraz zmiany parametrów punktu pracy 
wentylatora, 

- kopalnie o strukturze sieci wentylacyjnej złożonej, z dwoma lub więcej szybami wde
chowymi i podobnie kilkoma wydechowymi mogą ten wpływ obserwować także, jako 
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niestabilności przepływu powietrza lub nieprzewidziane zmiany rozkładu potencjałów 
aerodynamicznych powodujące możliwość wypływu gazów ze zrobów. 

W kopalni o złożonej strukturze sieci wentylacyjnej zaobserwować można szereg zjawisk 
niekorzystnych związanych z występowaniem depresji naturalnej takich jak: 

- zmiany w rozpływach powietrza zimą i latem, 
- zmiany parametrów punktu pracy wentylatorów głównego przewietrzania w przypadku 

konieczności ogrzewania powietrza w szybach wdechowych, 
- niestabilności przepływu powietrza w wyrobiskach, zwłaszcza znajdujących się w pob

liżu tych szybów - na podszybiach. 
Celem przedstawionego referatujest wyjaśnienie wpływu podgrzewania powietrza wszy

bach wdechowych na zaburzenia stabilności przepływu powietrza w wyrobiskach kopal
nianych. 

Określenie depresji cieplnej i jej wpływ na stan przewietrzania w systemach wentylacyjnych 
prostych jest znane [1, 2, 3, 4]. W złożonych systemach wentylacyjnych określenie wpływu 
występujących depresji cieplnych może być trudne. Obecnie korzystając z programów kompute
rowych do analizy rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej, można rozważać dowplnie 
skomplikowane układy połączeń wentylacyjnych. Problem ten, można rozwiązać przy wyko
rzystaniu symulacji komputerowej rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej. 

Zapis struktury sieci wentylacyjnej oraz program komputerowy do symulacji rozpły
wu powietrza umożliwiają prognozowanie stabilności prądów powietrza w zależności od 
wielkości zakładanej depresji cieplnej. Znając graniczną wielkość depresji cieplnej w szybach 
wdechowych, przy której zachowany jest prosty kierunek przepływu powietrza w boczni
cach sieci, można określić wartość temperatury powietrza ogrzewanego. Tym samym można 
podać maksymalne parametry pracy urządzeń grzewczych zainstalowanych na szybach wde
chowych. 

2. Ogrzewanie powietrza w szybach wdechowych w kopalniach 
Rudzkiej Spółki Węglowej 

W związku z tym, iż przepisy górnicze określają konieczność utrzymywania temperatury 
powietrza w szybach wdechowych powyżej 2°C dla uniknięcia między innymi obmarzania lin 
i prowadników szybowych urządzeń wyciągowych, w naszych warunkach klimatycznych po
wietrze wlotowe do szybu wdechowego musi być ogrzewane właściwym zespołem urządzeń 
grzewczych. Przy małych ilościach powietrza zabudowuje się nagrzewnice powietrza tuż pod 
zrębem szybu w postaci rur na obwodzie szybu. 

W przypadkach dużych ilościach powietrza stosuje się rozwiązanie, które polega na tym, że 
część świeżego powietrza (25-30%) zostaje zassana do szybu specjalnym kanałem grzew
czym, w którym są zainstalowane nagrzewnice podwyższające temperaturę powietrza do około 
70°C. Kanał grzewczy łączy się stycznie z szybem na głębokości kilku lub kilkunastu metrów 
poniżej zrębu i tam następuje wymieszanie powietrza gorącego z zimnym. Jak wykazują 
pomiary [9, 12], na wymieszanie powietrza zimnego i gorącego potrzeba 80-120 m, tak więc 
można oczekiwać w górnej części szybu znacznych nierównomierności temperatury, co po
garsza między innymi warunki pracy obudowy. Dla szybkiego wymieszania powietrza niez
będne jest równomierne doprowadzenie powietrza podgrzanego do szybu. 
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3. Techniczne rozwiązania systemów ogrzewania powietrza w szybach wdechowych 

Spełnienie wymogów przepisów w zakresie utrzymania odpowiedniej temperatury po
wietrza w szybach wdechowychjest realizowane w kopalniach Rudzkiej Spółki Węglowej SA 
przez zastosowanie różnego rodzaju nagrzewnic [8]. W większości przypadków są to nagrzew
nice, w których medium grzewczym jest gorąca woda .. Wielkość mocy cieplnej określona 
jest dla zakładanej temperatury zewnętrznej -20°C i przy założeniu utrzymania temperatury 
powietrza w szybie równej +2°C. W tablicy l przedstawiono charakterystykę stosowanych 
urządzeń do ogrzewania powietrza w szybach kopalń wchodzących w skład Rudzkiej Spółki 
Węglowej SA. 

4. Narzewnice stosowane w KWK Bielszowice 

Powietrze zimne tłoczone jest za pomocą wentylatorów do zespołów grzewczych i ogrze
wane do temperatury tp = 50°C w nagrzewnicach. Następnie doprowadzone jest do szybu 
poniżej zrębu za pomocą istniejących kanałów blaszanych ( ~400, ~600, ~800) gdzie jest 
mieszane z głównym strumieniem powietrza zimnego. Wentylatory połączone są z zespołami 
grzewczymi i kanałami blaszanymi prowadzącymi do szybu w zespoły grzewczo-wentylacyjne. 
Instalacja ogrzewania zasilana jest parą wodną lub wodą z sieci zakładowej. Natomiast w szybie 
PG II zastosowany jest piec olejowy typu Kroll 730 S,Sz. 

W celu umożliwienia kontroli działania urządzeń grzewczych zainstalowanych jest szereg 
przyrządów pomiarowych tj.: 

Po stronie powietrza 
l. Pomiar temperatury za nagrzewnicami. 
2. Pomiar temperatury w szybie: 
- szyb I, poziom- 20,0 m, 
- szyb III, poziom - 40,0 m. 
3. Pomiar temperatury zewnętrznej. 
Po stronie czynnika grzewczego 
l. Pomiar temperatury na kolektorze zbiorczym wody grzewczej . 
2. Pomiar temperatury na kolektorze zbiorczym pary. 
3. Pomiar temperatury na kolektorze zbiorczym wody zużytej. 
4. Pomiar ciśnienia na kolektorze zbiorczym. 

5. Nagrzewnice stosowane w KWK Haleroba 

Powietrze zewnętrzne pobrane jest przez otwory czerpne ścienne osłonięte siatką i usy
tuowane na poziomie + 13,00 m. Między czerpniami a wentylatorami przewidziano labirynt 
akustyczny dla zmniejszenia przedostawania się dźwięków z wentylatorami na zewnątrz. Dwa 
zespoły wentylatorów: każdy po dwa wentylatory typu WPW l 00/1.4 umieszczono na poziomie 
+ 13,00 m. Po przejściu przez wentylator powietrze ogrzewane jest w 4-grzejnikowych na
grzewnicach. Przewidziano 8 zespołów nagrzewnic na poziomie +8,60 m. Każdy z wenty
latorów nadmuchuje powietrze do dwóch zespołów nagrzewnic. Ogrzane powietrze po przejściu 
przez komorę zbiorczą tłoczone jest kanałami do szybu . Na wypadek konieczności wyłączenia 
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z ruchu wentylatora lub nagrzewnicy przewidziano przepustnice wielopłaszczyznowe . Dla 
nadmuchu powietrza do szybu wykorzystuje się przestrzenie ograniczone belkami monta
żowymi wieży. Czynnikiem grzejnymjest woda. Elementami grzejnymi są zespoły nagrzewnic 
4-grzejnikowych. Dla polepszenia warunków wymiany ciepła w nagrzewnicach przewidziano 
przeciwprądowy kierunek przepływu wody i powietrza. Połączenie nagrzewnic z przewo
dami- rozłączne- umożliwiające w wypadku awarii wymianę nagrzewnicy. 

6. Nagrzewnice stosowane w KWK Pokój 

Powietrze zewnętrzne pobierane jest przez żaluzje ścienne o łącznej powierzchni Q koło 3m2, 

do komory czerpnej i wentylatora. Z wentylatora po przejsciu przez nagrzewnice przewodami 
z blachy do kanału doprowadzającego ogrzane powietrze do szybu. Powietrze do ogrzewania 
szybu podgrzewane jest za pomocą nagrzewnic wodnych, a następnie nadmuchiwane jest ponad 
zrąb szybu. 

Dla chłodzenia maszyn powietrze prowadzone jest poprzez filtry skrzynkowe olejowe, 
zlokalizowane na poziomie -6,0m. W okresie zimowym powietrze ciepłe z chłodzenia maszyn 
wykorzystywane jest dla ogrzewania pomieszczeń wieży i regulacji temperatury powietrza dla 
chłodzenia układu maszyn. Czynnikiem grzewczym instalacji do ogrzewania szybów jest woda 
lub para wodna. W instalacji rozmieszczono następujące urządzenia pomiarowe: 

- pomiar temperatury powietrza na wlocie i wylocie do nagrzewnicy, 
- pomiar temperatury czynnika grzewczego na wylocie z nagrzewnicy, 
- pomiar ciśnienia pary przed i za reduktorem, 
- pomiar cisnienia powietrza na wlocie i wylocie do nagrzewnicy, 
- pomiar temperatury powietrza w szybie na głębokości l O oraz 40 metrów. 

7. Nagrzewnice stosowane w KWK Polska-Wirek 

Urządzenie grzewcze składa się z dwóch wentylatorów promieniowych oraz nagrzewnic 
płycinowych produkcji Warszawskiej Fabryki Instalacji Pomocniczej. Medium grzewcze sta
nowi woda. Woda pobierana jest z istniejącej kotłowni i przetłaczana pod cisnieniem własnym 
do sieci zewnętrznej c.o. Wentylator zasysa powietrze z otoczenia poprzez czerpnię powietrza 
i przetłacza go przez nagrzewnice. Powietrze ogrzewane jest do temperatury +70°C. Dalej 
powietrze tłoczone jest do szybu i miesza się z pozostałą częścią powietrza płynącego do 
podziemi kopalni. Zainstalowano układ regulacji dopływu gorącej wody do zespołu nawiewno
-grzewczego. Układ sprawdza temperaturę powietrza po zmieszaniu w szybie i gdy ta tem
peratura jest niższa niż +2°C zwiększa przepływ gorącej wody, a gdy wyższa zmniejsza przez 
odpowiedni ruch zaworu. 

8. Możliwości regulowania temperatury powietrza w szybach wdechowych 

Możliwości regulowania temperatury powietrza w szybach wdechowych Rudzkiej Spółki 
Węglowej SA są ograniczone. Z zamieszczonego powyżej opisu wynika, że jedynie w Szybie 
Wschodnim w KWK "Polska-Wirek" istnieje możliwość pełnej, automatycznej regulacji tempe
ratury powietrza w szybie wdechowym. W szybach Lech I oraz Lech II w sposób automatyczny 
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Tablc l. Parameters o fair heaters in downcast shafts in Rudzka Coal Company 

Ilość ciepła 

Ilość 
konieczna do 

Typ i ilość · ' Moc powietrza 
ogrzania 

powietrza Typ nagrzewnic Moc silnika wentylatorów grzewcza w szybie 
w szybie 

grzewczych (kW] wdechowym 
wdechowym od 

[m3/min] 
-20°C do +2°C 

(kW] 

3 4 5 6 7 8 

KWK "Halemba" 

Ramowa 2095 x 151 O N=40kW 
2 sztuki NW 115 2 283 900 413 

sztuk 20 n= 750 IIrnin 

Ramowe czterorzędowe sztuk 12 p.o. N=40kW 
2 sztuki EKs 140 6 199 7 600 3 491 

F= 152,8 m2, z rur czarnych nr l, f28 mm n= 750 l/min 

WPW 100/ 1.4 
8 zespołów czterogrzejnikowych, N= 30 kW 

Sztuk 2 str. płd. 7 036 13 780 6 348 
p.o. F= 520m2 n= 980 l/min 

Sztuk 2 str. płn. 

6 zespołów czterogrzejnikowych, N=IIOkW WPWs 125/1.4 
5 183 15 250 7 022 

p.o. F= 390m2 n= 736 l/min Sztuk 2 str. płd. 

KWK "Bielszowice" 

4 baterie - zespoły grzewczo-wentylacyjne. N =40 kW 
4 sztuki FK - 80 5 815 9 430 4 274 Nagrzewnice typu PK IIII oraz PK 12/II n= 750 l/min 

Parametry wody 
grzewczej 

9 
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p= 0,5/0,35 MPa 

130°C/75 °C 
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3 nagrzewnice WIO/II, l nagrzewnica 
W9/I 2 nagrzewnice W9/Il 

l O baterii zespołów grzewczych 

Picc olejowy typu 
KROLL 730 S,Sz- 2 nagrzewnice 

12 sztuk paneli po 31,3 m2 

3 nagrzewnice po 4 panele 

8 nagrzewnic po 4 pancle 

32 panele- 124,8 m2 

2 nagrzewnice po 5 paneli 

-lO sztuk po 26,1 m2 

2 nagrzewnice ramowe 

o pow 107,61 m2 każda 

2 nagrzewnice 4-grzejnikowc 

o pow 520 m2 każda 

-

Tabela l. cd. 

Table l . cont. 

4 5 

160kW 2 sztuki 

1000 obr/min WPWD 100 

N=l60kW 2 sztuki 

l 000 obr/min WPW- 100/1,4 

N =40 kW 
2 sztuki FK - 80 

n= 750 l/min 

KWK"Pokój" 

2 silniki WPW-90/1,4 

40 kW/0,5 kV 2 wentylatory 

każdy Promieniowe 

4 silniki 4 wentylatory 

po 125 kW Promieniowe 

2 silniki 2 wentylatory 

po 7,5 kW Promieniowe 

silnik 30kW 2 wentylatory 

silnik 18,5 kW Promieniowe 

KWK "Polska - Wirek" 

FK-120 
N=40 kW 

Sztuk 2 

N= SOk W WPDM-80 

- -

6 7 8 

12 349 17 490 8 056 

li 120 14 850 7 004 

l 300 6 820 3 11 6 

3 660 5 250 2 418 

4 500 12 360 5 739 

3 300 l 560 534 

3 500 4 780 2 219 

l 780 9 100 4 158 

l 780 3 280 l 511 

- 8 140 3 719 
-- -
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podnoszona jest wydajność urządzeń grzewczych w przypadkach zagrożenia zamarzania na
grzewmc. 

W pozostałych przypadkach regulację ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni uzys
kuje się przez zatrudnianie obsługi nagrzewnic, co siłą rzeczy znacznie ogranicza możliwości 
regulacji i opóźnia jej wykonywanie. W tabeli l zamieszczono również aktualne ilości powietrza 
świeżego sprowadzanego poszczególnymi szybami wdechowymi. Dla tych wartości w ko
lumnie 8 określono niezbędną moc grzewczą w celu podniesienia temperatury powietrza od 
-20 do +2°C. Z wartości podanych w tej kolumny wynika, że w kopalniach Rudzkiej Spółki 
Węglowej zainstalowana moc grzewcza nie zawsze jest zgodna z zapotrzebowaniem. Jest to 
przyczyną występowania nierównomiemego nagrzewania powietrza w szybach wdechowych 
i co się z tym wiąże występowania zaburzeń w rozpływie powietrza w rejonie podszybi szybów 
wdechowych. Z analizy danych przedstawionych w tablicy l wynika, że modemizacja sieci 
wentylacyjnej związana ze zmianą natężenia strumienia masowego powietrza nie jest związana 
z modemizacją systemu ogrzewania powietrza wlotowego do kopalni . W związku z tym faktem 
powietrze sprowadzane szybami wdechowymi do kopalni będzie nierównomiemie ogrzewane 
i co się z tym wiąże mogą wystąpić depresje cieplne wpływające na zmianę stabilności powietrza 
w sieci wentylacyjnej. 

9. Komputerowe odwzorowanie sieci wentylacyjnej 

Jedną z metod stosowanych przy badaniu zjawisk zachodzących w sieci wyrobisk gór
niczychjest symulacja komputerowa [5 , 6, 8]. Zadaniem symulacji komputerowej jest okreś
lenie rozpływu powietrza w wyrobiskach górniczych tworzących sieć wentylacyjną. Dla 
określenia wpływu ogrzewania powietrza w szybach na stabilność prądów musimy uw
zględnić: 

- wpływ parametrów fizycznych na rozpływ powietrza w sieci wyrobisk, szczególnie 
możliwość odwrócenia kierunków przepływu pod wpływem depresji cieplnej w szybach 
wdechowych; 

- zmiany parametrów fizycznych, determinujących przepływ powietrza w wyrobiskach 
kopalnianych, np. wpływ zmian gęstości i ciśnienia powietrza; 

- zmiany w generowaniu depresji cieplnej w wyrobiskach; 
- lokalizację źródła depresji w bocznicach sieci wentylacyjnej. 
Z uwagi na praktyczne zastosowanie modelów do rozpływów powietrza w stanach usta

lonych w kopalnianych sieciach wentylacyjnych wystarczające są uproszczone modele jedno
wymiarowe. Jednym z praktycznie wykorzystywanych tego typu programów w polskich ko
palniach podziemnych jest pakiet programów VENTGRAPH Instytutu Mechaniku Górotworu 
PAN w Krakowie [6]. Programy te, dzięki graficznej prezentacji wyników łączą szerokie 
możliwości obliczeniowe z łatwością zarówno obsługi programu, jak i interpretacji wyników 
jego obliczeń. W algorytmie programu VENTGRAPH zastosowano znaną metodę Crossa, 
stosowaną do rozwiązywania układu równań dla sieci wentylacyjnej [5, 6]. 

System jest znamienny tym że: 
-posiada wyróżnione bloki programowe do realizacji zadań związanych z bezpiecznym 

prowadzeniem przewietrzania kopalni, 
- zawiera nowy sposób prezentacji wyników obliczeń komputerowych. 
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Schemat przestrzenny kopalni można odwzorować do postaci cyfrowej, z bezpośrednim 
powiązaniem "symbolu bocznicy" i parametrów charakteryzujących przepływ w tej bocznicy. 
Równocześnie można też umieścić wyniki obliczeń. Pozwala to na dokonywanie w trakcie 
obliczeń dowolnych animacji na ekranie komputera. Szczególnie jest to istotne w programach, 
które nazywamy symulacyjnymi. Przyjęty w programie VENTGRAPH sposób prezentacji 
informacji o stanie sieci wentylacyjnej wymaga przygotowania dwojakiego rodzaju danych. 
Dotyczą one struktury sieci, jak i schematu przestrzennego sieci wentylacyjnej prezentowanej na 
ekranie komputera. 

10. Wybór rzeczywis tych sieci wentylacyjnych 

Dla oceny wpływu ogrzewania powietrza na stabilność prądów przeprowadzono symulację 
rozpływu powietrza w sieciach wentylacyjnych wytypowanych kopalń posiadających złożoną 
strukturą. Do obliczeń wykorzystano zbiory danych Systemu "VENTGRAPH" rzeczywistych 
sieci wentylacyjnych kopalń [8]. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki symulacji 
otrzymane dla kopalni Haleroba i Bielszowice, których uproszczone schematy przestrzenne 
przedstawiono na rysunku l i 2. 

Wybór sieci wentylacyjnych rzeczywistych kopalń oparty został o następujące czynniki: 
- zróżnicowane głębokości szybów wdechowych i wentylacyjnych, 
- lokalizacja szybów wdechowych i wentylacyjnych w stosunku do sieci wyrobisk pod-

ziemnych, 
- istnienie bezpośrednich połączeń pomiędzy szybami wdechowymi oraz bezpośrednich 

połączeń pomiędzy szybami wdechowymi i wentylacyjnymi (tzw. "krótkich spięć wen
tylacyjnych). 

W większości kopalnie te charakteryzują się eksploatacją na różnych głębokościach i tym 
samym szyby wdechowe zgłębione są również do różnych głębokości . Zmienne głębokości 
szybów wdechowych wpływają na zmienne wartości generowanych depresji cieplnych w tych 
szybach. Na rysunku 3 przedstawiono wielkość depresj i cieplnej w szybie Grunwald IV dla 
pomiarów z okresu rocznego. 

W oparciu o istniejące, aktualne wyniki pomiarów rozpływu powietrza w tych kopalniach 
i przyjęte metody numeryczne uaktualniono zapis komputerowy sieci wentylacyjnych wybra
nych kopalń i przeprowadzono obliczenia. W szczególności obliczenia te mają wykazać : 

- ocenę wpływu zmiennej wielkości depresji cieplnej na kierunek przepływu powietrza 
i strumień natężenia objętościowego powietrza w bocznicach sieci wentylacyjnej, 

- ocenę struktury sieci wentylacyjnej (ilość szybów wdechowych i wentylacyjnych oraz po
łączenia pomiędzy szybami na różnych poziomach) na stan zaburzeń rozpływu powietrza. 

W procesie przewietrzania kopalni spotyka się dwa charakterystyczne stany przepływu: 
normalny i awaryjny. Zadaniem wentylacji w stanie normalnym jest utrzymanie w miejscach 
pracy pożądanego składu powietrza o właściwościach zapewniających dobre samopoczucie 
i zdolność organizmu do wysiłku fizycznego. Zadaniem wentylacji kopalni w stanie awaryjnym 
jest utrzymanie najkorzystniejszych warunków dla bezpiecznej likwidacji awarii i jej skutków. 
Proces kierowania przewietrzaniem kopalni, zarówno w warunkach normalnych jak i w stanie 
awaryjnym polega na dostosowaniu kierunków przepływu i wydatków powietrza do wymagal1 
stawianych przez sprecyzowane wyżej cele wentylacji. 
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Rys. 3. Wielkość depresji cieplnej w szybie "Grunwald IV" dla pomiarów z okresu rocznego 

Fig. 3. Quantity ofNVP in downcast shaft "Grunwald IV" based on annual mcasurcmcnts 

Rozważając problem stabilności przepływu powietrza konieczne staje się sprecyzowanie, co 
rozumie się przez stabilność przepływu. Jak w wielu dziedzinach techniki, tak też w aerologii 
górniczej słowo "stabilność" jest różnie rozumiane. W dalszej części referatu przez stabilność 
przepływu powietrza w wyrobisku rozumieć będziemy zdolność do utrzymania istniejącego 
kierunku przepływu w sieci wentylacyjnej lub też prędkości przepływu powietrza i co się z tym 
wiąże natężenia strumienia przepływającego powietrza. 

11. Obliczenia wpływu równomiernego ogrzewania powietrza na szybach wdechowych 

Przy użyciu programu komputerowego [6] przeprowadzono obliczenia rozpływu powietrza 
przy wprowadzonych parametrach powietrza atmosferycznego i kopalnianego w poszczegól
nych węzłach. Zgodnie z przyjętym założeniem w obliczeniach przyjęto, że stanem wyjściowym 
są wartości depresji w szybach bez ogrzewania powietrza. Wyniki te są więc podstawą dalszych 
obliczeń wpływu depresji cieplnej generowanej w szybach wdechowych podczas ogrzewania 
powietrza. W pierwszej kolejności przeprowadzono obliczenia rozpływu powietrza zakładając 
równornieme ogrzewanie powietrza na wszystkich szybach wdechowych. 

Urządzenia grzewcze pracować muszą w zakresie temperatur powietrza od +2°C do -20°C. 
Uwzględniono wymagany zakres pracy i obliczono wartości przyrostu depresji cieplnych w sto
sunku do temperatury powietrza atmosferycznego. Obliczono lokalne depresje cieplne w pierw
szym odcinku szybów wdechowych dla zmiany temperatury powietrza atmosferycznego o dwie 
wartości: ts = -l0°C, ts = -20 °C. We wszystkich przypadkach wartość ciśnienia barome
trycznego powietrza atmosferycznego przyjęto taka samą jak w stanie wyjściowym obliczeń. 
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Jednocześnie przy obliczeniu depresji cieplnej założono, iż temperatura i wilgotność powietrza 
w poszczególnych węzłach sieci wentylacyjnej jest niezmieni ona. 

Na rysunkach 4 i 5 przedstawiono zmianę strumienia masowego powietrza w szybach 
analizowanych dwóch kopalń. N a rysunkach "a" przedstawiono zmianę strumienia masowego 
powietrza w szybie wdechowym przy równomiernym ogrzewaniu powietrza do wartości maksy
malnej w danej kopalni. Zaznaczono również zmianę całkowitego strumienia masowego powie
trza wpływającego do kopalni, który generalnie ulega zmniejszeniu. Podobnie na rysunkach "b" 
przedstawiono zmianę strumienia masowego powietrza przepływającego przez wentylatory 
głównego przewietrzania. Całkowity strumień masowy przepływającego przez wentylatory 
główne powietrza jest wprost proporcjonalny do zmniejszenia strumienia masowego powietrza 
wlotowego do kopalni i w istotny sposób zależy od typu charakterystyki wentylatora. 

12. Obliczeniowe wpływu nierównomiernego ogrzewania powietrza w szybach 
wdechowych 

Wyniki symulacji komputerowej rozpływu powietrza przy równomiernym ogrzewaniu po
wietrza wykazują niewielkie zmiany w natężeniu strumienia masowego powietrza przepływa
jącego poszczególnymi bocznicami. Zmianie ulega strumień masowy powietrza wpływającego 
poszczególnymi szybami wdechowymi. Parametry wentylatorów głównych nie ulegają w zasa
dzie zmianom. W związku z powyższym dokonano symulacji rozpływu powietrza przy nie
równomiernym ogrzewaniu powietrza na poszczególnych szybach wdechowych. W tym celu 
zakładano stopniowe ogrzewanie powietrza na jednym z szybów wdechowych i obserwowano 
wpływ generowanej wielkości depresji cieplnej na rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej . 
Obliczenia przeprowadzono dla stopniowego ogrzewania powietrza do wartości depresji maksy
malnej w pierwszym odcinku szybu wdechowego. Każdorazowo przy zwiększaniu depresji 
cieplnej w szybie wdechowym obserwowano zaburzenia w rozpływie powietrza w sieci wenty
lacyjnej . Uwagę kierowano na zmianę strumienia masowego powietrza w poszczególnych 
bocznicach. Poniżej omówiono wyniki obliczeń w sieciach wentylacyjnych kopalni Halemba 
i Bielszowice. 

13. KWK "Halemba" 

W. sieci wentylacyjnej KWK "Halemba" zakładano stopniowe ogrzewania na kolejnych 
szybach Grunwald I, Grunwald II, Grunwald III i Grunwald IV. Na rysunkach 6-9 przedstawiono 
graficznie zmiany strumienia masowego powietrza w szybach wdechowych i na wentylatorach 
głównego przewietrzania. W przypadku "Halemby Płytkiej" większe zmiany występują w przy
padku ogrzewania w szybie Grunwald II niż w szybie Grunwald I. Nie obserwuje sięjednak zmian 
kierunków przepływu powietrza. W przypadku szybów "Halemby Głębokiej" widoczne są już 
zmiany kierunku przepływu powietrza w niektórych bocznicach. W przypadku ogrzewania po
wietrza w szybie Gnmwald III następuje zmniejszenie strumienia masowego powietrza w tym 
szybie i jego przyrost w szybie "Grunwald IV". Większe jest jednak zmniejszenie strumienia 
masowego powietrza w szybie "Grunwald III" niż przyrost w szybie Grunwald IV". Przy 
maksymalnie depresji cieplnej różnica ta dochodzi do 40 kg/s. Nieco większe różnice w tych 
szybach występują w przypadku ogrzewania powietrza w szybie Grunwald IV. 
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Rys. 7. Zmiana strumienia masowego powietrza wlotowego w trakcie stopniowego ogrzewania w szybie 

"Grunwald II" w KWK "Halcmba" 

Fig. 7. Changes in mass rate o f in take airflow during progressivc hcating in downcast s haft "Grunwald II" 
in "Halemba" Coal Minc 
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Rys. 8. Zmiana strumienia masowego powietrza wlotowego w trakcie stopniowego ogrzewania w szybie 

.,Grunwald III" w KWK "Halemba" 

Fig. 8. Changes in mass rate o f in tak e airflow during progrcssive heating in downcast shaft "Grunwald III" 
in "Halcmba" Coal Mine 
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Rys. 9. Zmiana strumienia masowego powietrza wlotowego w trakcie stopniowego ogrzewania w szybie 

"Grunwald IV" w KWK "Halemba" 

Fig. 9. Changes in mass rat c o f in tak e airflow during progressive heating in downcast shaft "Grunwald IV" 

in "Halemba" Coal Minc 

14. KWK "Bielszowice" 

Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunkach 10-14. Największa wartość depresji cieplnej 
występuje w szybach V i VI, gdzie na pierwszym odcinku szybu lokalna depresja cieplna 
przekraczać może l 000 J/m3. W przypadku ogrzewania powietrza tylko na którymkolwiek 
z tych szybów strumień masowy powietrza dopływającego do kopalni zmniejszy się o około 
40 kg/s. Jest to wynikiem głębokości szybów wdechowych, ale również niezależnością wenty
lacyjnąposzczególnych szybów. W przypadku zmniejszenia strumienia masowego powietrza na 
szybie V lub VI stacje wentylatorów głównych nie są w stanie zwiększyć oddziaływania na 
pozostałe szyby wdechowe. Obserwuje się odwrócenia kierunków przepływu powietrza już przy 
oddziaływaniu depresji cieplnej -400, -500 J/m3. Opór wypadkowy podsieci szybu wentyla
cyjnego "Pawłów Górny II' w tym przypadku ulega zwiększeniu i maleje strumień masowy 
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Rys. 10. Zmiana strumienia masowego powietrza wlotowego w trakcie stopniowego ogrzewania w szybie I 

w KWK "Bielszowice" 

Fig. l O. Changes in mass ratc o f intake airflow during progressivc heating in downcast shaft l 
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Fig. 14. Changes in mass ratc of intake airflow during progressivc heating in downcast shaft "Pawłow Gomy I" 

in "Bielszowiee" Coal Minc 

powietrza na wentylatorze głównych zainstalowanym przy tym szybie. W przypadku poje
dynczego ogrzewania powietrza na pozostałych szybach wdechowych maksymalne zmniej
szenie strumienia masowego powietrza wpływającego do kopalni wynosi o około 8 kg/s. 
Zmiany strumienia masowego powietrza w szybach dochodzić mogą do 20%, a w wyrobiskach 
korytarzowych maksymalnie do 10%. Zaburzenia kierunków przepływu powietrza występują 
jedynie w bocznicach o małej stabilności i mocy prądów. 

15. Analiza wpływu depresji cieplnej na zaburzenia stabilności przepływu powietrza 
w sieci wentylacyjnej 

Przy równomiernym ogrzewaniu największe zmiany strumienia masowego przepływającego 
powietrza obserwuje się w szybach wdechowych. Znaczne zmniejszenie strumienia masowego 
powietrza wlotowego do kopalni obserwuje się w sieciach wentylacyjnych, w których szyby 
wdechowe zgłębione są do różnych głębokości. Generalnie nie obserwuje się w sieciach 
wentylacyjnych zmian kierunków przepływu powietrza w bocznicach. We wszystkich sieciach 
wentylacyjnych w poszczególnych bocznicach, za wyjątkiem szybów wdechowych, zmniej
szenie strumienia masowego powietrza w bocznicach nie przekracza l 0%. Pomimo równo
miemego ogrzewania powietrza widoczny jest wzrost strumienia masowego powietrza na 
niektórych szybach wdechowych. (rys. 5a). Jest to spowodowane wielkością maksymalnej 
depresji w szybach wdechowych. W szybach w których wielkość maksymalnej depresji cieplnej 
jest kilkakrotnie mniejsza niż w innych szybach, następuje zwiększenie stmmienia masowego 
powierza. Zwiększa się stopień oddziaływania wentylatorów głównych na te szyby wdechowe. 
Wielkość depresji cieplnej w szybie wdechowym jest uwarunkowana między innymi głębo
kością. W przypadku istnienia połączeń szyb_ów na różnych głębokościach i co się z tym wiąże 
większych wartości depresji cieplnej podczas ogrzewania powietrza, wentylatory zasysają 
większy strumień masowy powietrza z szybów o mniejszej głębokości lub tych w których 
powietrze jest mniej ogrzewane. Wzrost strumienia masowego powietrza w szybach płytkich 
nie jest jednak proporcjonalny do spadku strumienia powietrza w szybach głębokich. Stąd 
generalnie obserwuje się zmniejszenie całkowitego strumienia masowego powietrza dopływa-
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jącego do kopalni. W zależności od głębokości szybów w danej kopalni uzyskiwano zmianę 
strumienia masowego powietrza o około 80 kg/s w KWK "Bielszowice" i 60 kg/s w KWK 
"Halemba". Podobnie na rysunkach "b" przedstawiono zmianę strumienia masowego powietrza 
przepływającego przez wentylatory głównego przewietrzania. 

Inaczej kształtują się zmiany w rozpływie powietrza przy jego nierównomiernym ogrze
waniu na szybach wdechowych. Następuje zmniejszenie strumienia masowego powietrza wszy
bie ogrzewanym i znaczne jego zwiększenie w pozostałych szybach wdechowych. W przypadku 
szybów wdechowych następuje nawet odwrócenie kierunku przepływu powietrza pomiędzy 
poziomami (KWK "Halemba"). Na uwagę zasługuje fakt, iż w tym przypadku strumień masowy 
powietrza wlotowego nie ulega takiemu zmniejszeniu jak w przypadku równomiemego ogrze
wania powietrza. Porównując dla przykładu rysunek 4a z rysunkami 6-9 dla sieCi KWK 
"Halemba" maksymalna zmiana strumienia masowego powietrza przy nierównomiernym 
ogrzewaniu dochodzi do 40 kg/s, a przy równomiemym ponad 60 kg/s. Przy nierównomiernym 
ogrzewaniu powietrza obserwuje się również zmiany kierunku przepływu powietrza w bocz
nicach łączących bezpośrednio szyby ogrzewane z szybami nieogrzewanymi. Przy ogrzewaniu 
szybów płytkich łączących się jednym lub dwoma poziomami oraz występowaniem szybów 
głębokich w sieci wentylacyjnej nie obserwuje się zmiany kierunków przepływu powietrza. 
Podobnie większe ilości zmian kierunków powietrza obserwuje się w przypadku ogrzewania 
pojedynczo szybów głębokich w pozostałych sieciach wentylacyjnych. Oprócz głębokości liczy 
się również ilość połączeń szybów głębokich z podszybiami na różnych poziomach. 

16. Zakończenie 

Na podstawie przeprowadzonych rozważań należy stwierdzić, iż o zaburzeniu w rozpływie 
powietrza w sieci wentylacyjnej decydują: 

l. Wielkość generowanej depresji cieplnej podczas ogrzewania powietrza w szybie wde
chowym, która uzależniona jest od głębokości szybu, parametrów powietrza zewnętrznego 
i mocy pracujących nagrzewnic. 

2. Rozbudowana struktura sieci wentylacyjnej na wlocie. Z uwagi na proces technologiczny 
w kopalni i możliwość dostarczenia niezbędnych materiałów struktura sieci wentylacyjnej na 
wlocie jest rozbudowana. W przypadku dwóch lub trzech dróg doprowadzenia powietrza do 
sieci wystąpienie depresji cieplnej może spowodować zwiększenie strumienia masowego w tym 
szybie, gdzie depresja cieplna będzie mniejsza. 

3. Nierównomierne wykorzystanie przepustowości wentylacyjnej poszczególnych szybów 
wdechowych. W tym przypadku różna intensywność ogrzewania może spowodować zmiany 
natężenia strumienia masowego powietrza oraz zmiany jego kierunku. 

Referat zrealizowano w ramach badań statutowych umowa m 11 .11 .100.663 
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The influence of heating airflow through downcast shafts on the stabiłity 
of air streams in a mine 

Abstract 

According to mining regulations [l 0], air temperature in downcast shafts can't be l ower than 
+2°C, which practically in our climatic conditions means the necessity of heating intake air 
in winter to prevent ropes and guides from icing. Practical observations show the influence of 
air heating on disturbances in a ventilation network. Factors, s uch as increase in air temperature 
and depth of shafts exert an influence on the course of this phenomenon. The numerical 
simulation ofthe influence ofheating on airflow stability based on the example oftwo selected 
mines is presented in this paper. 
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Wpływ zagrożenia tąpaniami na dobór profilaktyki pożarowej 
w kopalniach węgla 

Słowa kluczowe 

Pożary podziemne- tąpania- profilaktyka zwalczania zagrożeń 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono rozważania dotyczące ścian prowadzonych w pokładach węgla, 
które należą do bardzo skłonnych do tąpań, co bezpośrednio przekłada się na zagrożenie 
pożarowe. Podjęto próbę określenia wpływu parametrów prowadzonych ścian określonych 
przez warunki górniczo-geologiczne oraz stosowanej profilaktyki tąpaniowej na poziom zagro
żenia pożarowego. 

Przeprowadzone obserwacje w badanych ścianach wykazały, że istnieje związek między 
zagrożeniem pożarowym a stosowaną profilaktyką zwalczania zagrożenia tąpaniami . Wyniki 
pomiarów i obliczeń potwierdziły z wystarczającą dokładnością wpływ poziomu energii wstrzą
sów i postępu ściany na wielkość zagrożenia pożarowego. Określenie profilaktyki pożarowej 
w warunkach aktywnej profilaktyki tąpaniowej ma duże znaczenie dla poprawy warunków 
bezpieczeństwa pracy i ciągłości eksploatacji. 

l. Wstęp 

Eksploatacja złóż węgla związana jest ściśle z koniecznościąpokonywania szeregu trudności 
wynikających ze specyfiki środowiska, w jakim prowadzone są prace górnicze. Wśród nich 
najpoważniejszymi są zagrożenia nah1ralne: zagrożenie metanowe, zagrożenie tąpani owe, za
grożenie pożarowe, zagrożenie klimatyczne i zagrożenie wodne. Występowanie zagrożeń na
turalnych, mimo ich nazwy, jest związane z górniczą działalnością człowieka. Działalność ta 
może wpływać na ujawnienie się zagrożenia i jego skalę. Najczęściej rozważając potrzebę 

zwalczania zagrożeń naturalnych rozpatruje się metody ograniczające ich występowanie lub 
ograniczające skalę zjawisk dla każdego rodzaju zagrożeń osobno. Ponieważ zwalczanie 
jednego rodzaju zagrożeń może powodować potęgowanie skali innego zagrożenia coraz częściej 
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rozpatruje się wzajemne zależności między stosowanymi profilaktykami ograniczającymi za
grożenia. 

W referacie przedstawiono rozważania dotyczące ścian prowadzonych w pokładach węgla, 
które należą do bardzo skłonnych do tąpań, co bezpośrednio przekłada się na zagrożenie 
pożarowe . Podjęto próbę określenia wpływu parametrów prowadzonych ścian określonych 
przez warunki górniczo-geologiczne oraz stosowanej profilaktyki tąpaniowej na poziom zagro
żenia pożarowego. 

2. Badanie zagrożenia pożarowego z uwzględnieniem profilaktyki tąpaniowej 

W celu określenia poziomu zagrożenia pożarowego w rejonach ścian pobierano próby 
powietrza do analizy chemicznej dla określenia wskaźników pożarowych. Badaniami objęto 
cztery ściany: 

- ściana 771 w pokładzie 502 w KWK Bielszowice, 
- ściana 304 w pokładzie 507 w KWK Bielszowice, 
- ściana 303 w pokładzie 507 w KWK Bielszowice, 
- ściany l i 2 w pokładzie 502 w KWK Śląsk. 
Charakterystyka występujących zagrożeń naturalnych w analizowanych ścianach została 

przedstawiona w tabeli l i 3. Natomiast parametry charakteryzuję prowadzone ściany zostały 
zamieszczone w tabeli 2. 

Z zamieszczonych tablic wynika, że pokłady zostały zaliczone do trzeciego stopnia zagro-

Tabela l. Charakterystyka zagrożeń naturalnych 

Tablc l. Charactcristics o f natura! hazards 

Ściana 771 Ściana 304 Ściana 303 Ściana l 

Zagrożenie Pokład 502 Pokład 507 Pokład 507 Pokład 502 

KWK Biciszawiec KWK Bielszawiec KWK Bielszawiec KWK Śląsk 

tąpaniami III III III III 

wybuchem pyłu WQglowcgo B B B B 

pożarowe II II II II 

metanowe II IV IV II 

l 

żenia tąpaniami oraz drugiej grupy skłonności węgli do samozapalenia. Pokład 502 w obu 
przypadkach jest zaliczony do II kategorii zagrożenia metanowego, natomiast pokład 507 jest 
już zaliczony do IV kategorii zagrożenia metanowego. Po takiej charakterystyce można by 
uznać, że prowadzona eksploatacja poza wiodącym zagrożeniem tąpaniami ze względu na 
najmniejsze rozpoznanie będzie ograniczona wydzielaniem metanu do wyrobisk górniczych. 
Eksploatacja w ścianach potwierdziła przypuszczenia jednak ujawniło się jeszcze zagrożenie 
pożarowe, które w istotny sposób wpływało na prowadzenie eksploatacji w rozważanych 
ścianach. Należy zwrócić uwagę na dh1gi czas inkubacji pożaru wynoszący ponad dwa miesiące. 
W związku z tym wydawałoby się, że dla prowadzonej eksploatacji wystarczy przewidzieć 
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Tabcła 2. Charakterystyka prowadzonych ścian 

Tablc 2. Characteristics of mined longwalls 

Ściana 771 Ściana 304 Ściana 303 Ściana l 
Parametr Pokład 502 Pokład 507 Pokład 507 Pokład 502 

KWK Bielszowicc KWK Bielszawice KWK Bielszawice KWK Śląsk 

długość [m] 190 240 170 170 

grubość pokładu [m] 2,8 4,0 3,9 3,9 

wysokość ściany [m] 2,8 3,2 3,2 3,0 

wybieg [m] l 030 650 870 800 

system/kierowanie 
poprzeczny zawał podłużny zawał podłużny zawał poprzeczny zawał 

stropem 

strumień obj'<tości 

powietrza 
l 150 2 250 2 530 l 300 

dopływający do 
ściany [m3/min] 

średnic z miesiąca 
wydzielanic metanu 5,17 18,80 14,84 2,56 
[m3/min] 

Tabela 3. Wyniki badań skłonności W'<gli do samozapalenia 

Tablc 3. Rcsults o f detcrmination of liability o f coal seams to spontancous ignition 

Kopalnia Pokład 
Numer s z• f A Grupa Skłonność do Czas inkubaCJI 
ściana [°C/min] [kJ/mol] samozapalności samozapalenia pożaru [dni] 

Biclszowicc 502 771 72 56 II mała 58 

Śląsk 502 l 52 56 II mała 77 

Biclszowice 507 303 i 304 71 58 II mała 68 

działania profilaktyki pożarowej w podstawowym zakresie. Jednak doświadczenie uzyskane 
w trakcie prowadzonej eksploatacji względem zagrożenia pożarowego zaprzeczyły poziomowi 
zagrożenia pożarowego określonego na podstawie przyjętej klasyfikacji. Eksploatacja w tych 
ścianach stanowiła potencjalne zagrożenia powstaniem pożarów endogenicznymi. Źródła 
wzrostu zagrożenia pożarowego upatruje się we współwystępowaniu zagrożeń naturalnych oraz 
w warunkach przewietrzania, które wymagały ze względu na zagrożenie metanowe i tempe
raturowe doprowadzenia znacznych strumieni powietrza do frontu ściany. Przy występujących 
oporach wyrobisk powodowało to zwiększenie naporów pomiędzy węzłami bocznic przy
legających do wyeksploatowanej przestrzeni, co stanowiło dogodne warunki do migracji po
wietrza poprzez zroby. Kolejnym elementem były zaburzenia geologiczne Na wybiegu 
eksploatowanych ścian występowały lokalne zaburzenia w postaci uskoków i w mniejszym 
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stopniu pofałdowań w trakcie przechodzenia, których część węgla pozostawała w zrobach 
zawałowych, gdzie obserwowano nasilenie procesów samozapalenia. Również w miejscach 
rozpoczęcia i zakończenia biegu ścian obserwowano zwiększenie natężenia samozapalenia. 
Jednak największe znacznie przypisano wysokiemu stopniowi zagrożenia tąpaniami i prowa
dzonej w tym zakresie profilaktyce. Występujące naprężenia górotworu podczas drążenia 
chodników oraz przy prowadzeniu ścian, wymuszało stosowanie profilaktyki polegającej na 
strzelaniu wstrząsowym i torpedującym , które miały za zadanie zniszczenie struktury skalnej, 
powodując jednocześnie powstanie kompleksu szczelin. Przypuszcza się, że migracja powietrza 
przez spękane skały była przyczyną powstania ognisk samozagrzewania w trakcie drążenia 
wyrobisk oraz prowadzenia ścian . 

Ze względu na wzrost zagrożenia pożarowego, w badanych ścianach, podjęto szereg działań 
mających na celu zminimalizowanie poziomu zagrożenia pożarowego. Pierwszą czynnością dla 
przyjętego sposobu przewietrzania było zmniejszenie możliwości migracji powietrza poprzez 
zroby w celu ograniczenia kontaktu tlenu z rozdrobnionym węglem. Metoda ta polegała na 
wyrównywaniu potencjałów aerodynamicznych wokół zrobów poprzez wyrównywanie ciśnie
nia za pomocą lutniociągów usytuowanych w chodnikach przyścianowych. 

W trakcie prowadzenia ścian w celu zahamowania procesu samozagrzewania zroby ściany 
podsadzano piaskiem, żużlopiopiołami i pyłami dymnicowymi. Pomimo podsadzania zrobów 
w niektórych przypadkach nie udało się skutecznie ze względu na nachylenie zrobów (ściana 
771 pokład 502 w KWK Bielszawice oraz ściana l pokład 502 w KWK Śląsk) oraz różne inne 
czynniki opanować zagrożenia pożarowego . 

Następnym sposobem zmniejszenia zagrożenia pożarowego było podawanie azotu do 
zrobów ściany, który pozwolił na spadek zawartości tlenu do niskich wartości, co pozwalało 
jedynie na czasowe wstrzymanie procesu samozapalenia i odsunięcie frontu ściany od ogniska 
pożaru . Jednak całkowite opanowanie zagrożenia pożarowego oraz zlikwidowanie ogniska 
pożaru zrobowego możliwe było po zatopieniu zrobów ściany, a ze względu na niekorzystne ich 
nachylenie także wyrobiska ścianowego , co miało miejsce w przypadku ściany l pokład 502 
wKWKŚląsk. 

Ze względu na zagrożenie tąpaniami w rozważanych ścianach prowadzenie eksploatacji było 
obwarowane rygorami ograniczającymi wysokość ściany do 3,0 m oraz postęp nie mógł być 
większy niż 3 m/db. Przed eksploatacją ścian w przecinkach ścianowych oraz w chodnikach 
przyścianowych na odcinkach do l 00 metrów od przecinek były wykonywane strzelania torpe
dujące . Podczas eksploatacji ścian prowadzono naprzemiennie strzelanie odprężające (wstrzą
sowe) i torpedujące, których zakres i częstotliwość dostosowywano do stopnia występowania 
zagrożenia tąpaniami [ 4]. 

W analizowanych ścianach prowadzona była intensywna profilaktyka tąpaniowa, która 
w przypadku ściany 771 w pokładzie 502 była stosowana tylko w przypadku przechodzenia 
krawędzie wyżej wyeksploatowanych pokładów . Niemniej jednak w tak niewielkim stopniu 
(w porównaniu do ścian 303 i 304) wykonywane strzelanie spowodowało istotny wzrost 
zagrożenia pożarowego doprowadzając do pożaru . W przypadku ściany 304 tylko strzelanie 
wstrząsowe i torpedujące wykonywane średnio, co 15 m pozwoliło zakończyć bieg ściany . 

Również w przypadku ściany 303 stosowanie intensywnego strzelania pozwalało prowadzić 
eksploatację. Jednak w jej przypadku istotne znaczenie dla wybierania ściany miała krawędź 
pokładu 506. Wskutek tego po drugim zatrzymaniu spowodowanym tąpnięciem eksploatacja 
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w tej ścianie została zaniechana. Również eksploatacja ściany l i równoległej 2 była prowadzona 
w oparciu o strzelanie wstrząsowe i torpedujące, które szczególnie w dwóch przypadkach 
spowodowały istotny wzrost zagrożenia pożarowego . 

W przypadku ściany 304 w pokładzie 507 eksploatacja na całym wybiegu ściany była 
prowadzona z wykorzystaniem naprzemiennie strzelania wstrząsowego oraz strzelania tor
pedującego . Należy nadmienić, że wraz ze strzelaniem wstrząsowym w pokład wtłaczano wodę 
pod wysokim ciśnieniem . Strzelanie realizowano z wyprzedzeniem około 15 metrowym. 
Rysunek l zawiera izolinie zalegania pokładu, na których zamieszczono linie strzelania 
torpedującego w ścianie 304. Zakres aktywnej profilaktyki tąpaniowej zrealizowanej w ścianie 
304 został zamieszczony w tabeli 4. Na rysunku 2 zamieszczono przykładowy szkic 
rozmieszczenia otworów torpedujących w ścianie 304 w trakcie jej prowadzenia. 
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Rys. l. Mapa izolinii zalegania pokładu z zaznaczonymi liniami strzelania torpedującego w ścianie 304 

Fig. l. Dcpth curve map o f coal scam with markcd lin es o f bursting in longwall 304 

Tabela 4. Zakres aktywnej profilaktyki tąpaniowej w ścianie 304. 

Tablc 4. Forms o f activc rock-burst prcvcntion in longwall 304 

Profilaktyka Miejsce 
Ilość cykli Łączna ilość MW Łączna ilość 

profilaktycznych [kg] otworów 

Wtłaczanic Ściana 171 - 615 

Wody Chodnik 6az 6 - 30 

Strzelanic wstrząsowe Ściana 13 910 197 

Ściana 40 12 720 (dynamit) 212 
Torpedowanic skał 

Chodnik 6az 12 2 820 (dynamit) 47 
stropowych 

Chodnik 4"az l 120 (dynamit) 2 
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Rys. 2. Schemat rozmieszczenia otworów do strzelania torpedującego w ścianie 

Fig. 2. Schcmc oflocation ofholes for bursting in longwall 

3. Podstawowe wskaźniki samozagrzewania się węgla 

W celu określenia stanu atmosfery kopalnianej oraz poziomu zagrożenia pożarowego wyko
nywane są pomiary w punktach (stacjach), których rozmieszczenie jest następujące: 

- przy prowadzeniu obserwacji dla rejonów- stacje wlotowe i wylotowe powinny obej
mowały cały strumień powietrza jaki przepływa przez rejon ściany - ma to na celu 
wychwycenie ognisk samozagrzewania w caliźnie węglowej; 

- przy prowadzeniu obserwacji dla zrobów czynnych (dostępnych) próby powietrza po
bierane są w miejscach, w których występuje sumowanie wypływającego powietrza 
migrującego przez zroby w celu określenia miejsc samozagrzewania w zawale pro
wadzonej ściany; 

- przy prowadzeniu obserwacji dla zrobów izolowanych próby powietrza należy pobierać 
zza tam zasadniczych znajdujących się pod kompresją i zlokalizowanych na wylotach 
z izolowanych zrobów. 

Niezależnie od wykonywania powyżej opisanych badań pobierano gazy zrobowe do 
analizy chromatograficznej metodą GIG [3]. W metodzie tej uwzględnia się wydzielanie 
gazów takich jak: acetylen (CzHz), etylen (C2H4), propylen (C3H6), tlenek węgla (CO), wodór 
(H z). Na podstawie zawartości gazów w próbie określa się wskaźniki pożarowe zdefiniowane 
następująco : 
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Obliczone wskaźniki stanowią podstawę do oceny zagrożenia pożarowego zwłaszcza 
w zrobach czynnych ścian zawałowych. Należy dodać, że na podstawie wyników badań węgla 
i analiz chromatograficznych prób gazów zrobowych możliwe jest przybliżone obliczenie 
temperatury tworzącego się ogniska samozagrzewania węgla w zrobach. Przedstawiona metoda 
została wykorzystana w ocenie zagrożenia pożarowego w ścianach 303 i 304 w pokładzie 507 
w KWK Bielszawice oraz w ścianie l w pokładzie 502 w KWK Śląsk. Poniżej na rysunku 3 
zamieszczono zmiany wskaźników pożarowych (w skali logarytmicznej) otrzymane dla rejonu 
ściany 304 oraz na dodatkowej osi podano średnią temperaturę samozagrzewania. Analizując 
zamieszczone wykresy można stwierdzić, że w trakcie prowadzenia ściany zaobserwowano dwa 
okresy, kiedy dochodzi do wzrostu temperatury do około l 00°C w zrobach ściany . Należy 

zauważyć, że nie nastąpiło rozwinięcie procesu samozagrzewania dzięki podjętym działaniom 
profilaktycznym. 
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Rys. 3. Zmiany wskaźników poźarowych i temperatury samozagrzewania w miejscu rozpocz!(cia ściany 304 

Fig. 3. Changes in fi re and tcmperaturc indcxcs o f spontaneous fi re in a place o f beginning operation in longwall 304 

W celu porównania wyników otrzymywanych metodą GIG na rysunku 4 zamieszczono 
wyniki z pipetowych prób powietrza. Wykres zawiera wartości wskaźników Grahama na 
wylocie ze ściany w zawale oraz w zrobach w miejscu rozpoczęcia ściany ze sposobu GIG oraz 
w zrobach ściany z prób pipetowych powietrza. Na dodatkowej osi zawarto wartości energii 
wstrząsów po strzelaniach odprężających i torpedujących. 
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Rys. 4. Wyniki pomiarów prób pipetowych powietrza i energia wstrząsów dla ściany 304 

Fig. 4. Rcsults ofmcasurcmcnts ofpipettc sampies ofair and shock cnergy for longwall304 

Z zamieszczonego wykresu wynika, że w październiku 1997 roku nastąpił wzrost wskaź
ników Grahama na wylocie ze ściany, przy czym maksymalnie osiągnął wartość nie prze
kraczająca l ,0. W zrobach ściany również nastąpił wzrost Grahama jednak nie przekroczył on 

wartości 0,5. Podjęte działania profilaktyczne pozwoliły na opanowanie zagrożenia. 

4. Ocena parametrów badanych ścian 

Na rysunku 5 przedstawia wyniki wskaźnika Grahama w zrobach w miejscu rozpoczęcia 
ściany 303 , 304 i l . Pomiary te odpowiadają zagrożeniu pożarowemu w rejonie przewietrzanej 
ściany . Analiza zamieszczonego wykresu pozwala na stwierdzenie, że największe zagrożenie 

występowało w zrobach ściany 303. Jednak porównując wyniki pomiarów można stwierdzić, że 
zagrożenie w pozostałych ścianach jest zbliżone, a maksymalne wyniki w pozostałych ścianach 
nie odbiegają od wyników ściany 303 . 

Wartość wskaźnika Grahama jest związana z prowadzoną profilaktyką przeciwpożarową 
jednym z elementów jest podawanie do zrobów piasku, żużlapopiołów czy pyłów dymnico
wych. Podawanie tych substancji ma za zadanie uszczelnić zroby i ograniczyć migrację po
wietrza. Na rysunku 6 dokonano porównania ilości substancji podawanych do zrobów w okre
sach miesięcznych wyrażonych w Mg. 

Analizując zamieszczony wykres należy stwierdzić , że największe ilości podawano do 
zrobów ściany 304, która charakteryzowała się znacznym obszarem zrobów. Na podstawie 
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Rys. 5. Wykres pudelkowy wskaźnika Grahama w zrobach w miejscu rozpocz~tcia ściany 

Fig. 5. Box diagram ofGraham indcx in goafin place ofbeginning opcration in a longwall 
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Fig. 6. Box diagram o f stowing dust quantity locatcd in goaf o f longwalls 
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wcześniej zamieszczonych wykresów można stwierdzić, że pozwoliło to opanować zagrożenie 
pożarowe w zrobach ściany i największe zagrożenie występowało na wylocie ze ściany 

w zawale. Większy obszar zrobów posiadała ściana 771 w pokładzie 502. Jednak ze względu na 
prowadzenie jej, po upadzie nie było możliwe skuteczne prowadzenie podsadzania, gdyż 
materiał podsadzkowy wypływałby do wyrobiska ścianowego. Konieczność podsadzania ściany 
wyniknęła ze wzrostu zagrożenia pożarowego spowodowanego rozstrzeliwaniem kostki po
zostawionej w pokładzie 418. W mniejszym stopniu podsadzana była ściana l w pokładzie 502 
kopalni Śląsk. Wielkość podsadzania w tym zakresie oraz sposób przewietrzania ściany sys
temem na U była wystarczająca by zachować wskaźnik Grahama na bezpiecznym poziomie. 
Mniejszy zakres podsadzania ściany 303 oraz sposób przewietrzania spowodował, że naj
większe zagrożenie pożarowe występowało w zrobach ściany, co zostało potwierdzone obli
czaniami wskaźnika Grahama. Na wielkość wskaźnika Grahama wpływa postęp prowadzonej 
ściany. Na kolejnym rysunku 7 zamieszczono na wykresie pudełkowym porównanie postępów 
prowadzonej ściany w przeliczeniu na miesięczne. Z zamieszczonego wykresu wynika, że 
największymi postępami charakteryzowała się ściana 771 w pokładzie 502 w kopalni Bielsza
wice. Wielkość rozrzutu wyników jest spowodowana koniecznością stosowania w końcowym 
okresie intensywnego strzelanie torpedującego, co spowodowało wzrost zagrożenia pożaro
wego. Zbliżone wartości postępu uzyskiwała ściana l w pokładzie 502 kopalni Śląsk, choć 
w tym pokładzie kopalnia prowadziła eksploatację z poziomu 1050 m, jednak rozrzut wyników 
jest mniejszy. Natomiast w przypadku ścian 303 i 304 ich postępy są do siebie zbliżone średnio 
wynoszą około 20 mim-c. Tak niskie postępy wynikają z występujących naprężeń górotworu 
i spowodowały konieczność stosowania aktywnej profilaktyki tąpaniowej w postaci strzelania 
odprężającego i torpedującego. 
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Rys. 7. Wykres pudełkowy dla postępów ścian 

Fig. 7. Box diagram ofratc offacc advancc oflongwalls 
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Rys. 8. Wykres pudełkowy energii wstrząsów w rejonach ścian 

Fig . 8. Box diagram o f shock cncrgy in longwall arcas 
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Jednym z elementów aktywnej profilaktyki tąpaniowej sąjak wspomniano strzelania wstrzą
sowe oraz torpedujące . W ich wyniku w górotworze są generowane mierzalne energie wstrzą
sów sejsmicznych. Na rysunku 8 zamieszczono porównanie w formie wykresu pudełkowego 
poziomu energii wstrząsów (w skali logarytmicznej) spowodowanych strzelaniem wchodzącym 
w skład profilaktyki tąpaniowej. Analizując zamieszczony wykres należy stwierdzić, że naj
większe wartości energii były generowane w ścianie 303, co też było po drugim tąpnięciu 
powodem zaniechania eksploatacji . Nieco mniejsze, co do wartości środkowej obserwuje się 
energie w ścianach 304 w pokładzie 507 i w ścianie l w pokładzie 502 niż w ścianie 303 
w pokładzie 507. W ścianie 303 obserwuje się znaczny udział pojedynczych wstrząsów o dużych 
wartościach, co powoduje większe rozproszenie wyników. Należy dodać, że średni poziom 
energii wstrząsów w ścianie 303 był znacznie większy niż w pozostałych ścianach . Pod 
względem energii wstrząsów ściany 304 i l charakteryzowały się zbliżonymi wartościami . 

Natomiast ściana 771 wyraźnie odstaje w stronę mniejszych wartości energii. 

5. Kształtowanie się zagrożenia pożarowego w warunkach profilaktyki tąpaniowej 

W dalszej części referatu podjęto próbę powiązania elementów aktywnej profilaktyki 
tąpaniowej (strzelanie wstrząsowo-odprężające i torpedujące i tym samym generowane wstrząsy 
sejsmiczne, ograniczenie postępu i wysokości ściany, ilość zużytego MW w trakcie strzelania) 
z parametrami prowadzonej ściany (postęp, wydobycie) oraz stanem zagrożenia pożarowego 
określanego na podstawie wskaźników (wskaźnik Grahama, wskaźniki pożarowe wg metody 
GIG). Ocenie poddano jedynie ścianę 304 w pokładzie 507 w KWK Bielszowice. 
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Uzyskane wyniki badań parametrów prowadzonej ściany mogą stanowić podstawę do ich 
oceny jakościowej oraz określenia zależności z nich wynikających. Każdy wynik pomiarowy 
obciążony jest błędem, który ogranicza ilość informacji o mierzonym parametrze. Poszukiwanie 
zależności pomiędzy występującymi w rzeczywistości wielkościami fizycznymi jest podsta
wowym celem niniejszego referatu. Analiza i interpretacja tych zależności może być oparta 
jedynie o metody opisu statystycznego na podstawie losowej próby z całej populacji . Wielkość 
błędów popełnionych przy wyciąganiu wniosków z analizy umożliwia jedynie wnioskowanie 
statystyczne. Uzyskane wyniki pomiarowe traktuje się jako próbę losową prostą, a parametry 
mierzone jako zmienne zależne. W dalszej części referatu przedstawiona zostania próba opisu 
zależności pomiędzy wartością poziomu energii sejsmicznej i postępu ściany (najistotniejsze 
elementy profilaktyki tąpaniowej) z wartością wskaźnika Grahama opisującym poziom zagro
żenia pożarowego [l]. 

Ocena zagrożenia pożarowego ściany 304 zostanie przeprowadzona w oparciu o analizę 
statystyczną, w której wyznaczano wartości podstawowych estymatorów, charakteryzujących 
model probabilistyczny wielkości wskaźnika Grahama dla pomiarów w ścianie 304. Wyniki 
obliczeń zostały zamieszczone w tabeli 5. Analizując zamieszczone wyniki można zauważyć, że 
średnia arytmetyczna i mediana dla wskaźnika Grahama wyznaczonego dla zrobów jest niższa 
niż na wylocie ze ściany . Można również zauważyć, że wartości wskaźnika Grahama dla wylotu 
ściany charakteryzują się większym rozrzutem, o czym świadczy wyznaczona wariancja. Wyz
naczony 95% przedział ufności dla wskaźnika Grahama na wylocie ze ściany pozwala zauważyć 
przesunięcie w stronę wskaźników o wyższych wartościach świadczących o wzroście zagro
żenia wymagającym prowadzenia wzmożonych działań profilaktycznych. Na rysunku 9 za
mieszczono histogram wskaźnika Grahama, który obrazuje częstość występowania wartości 
tego wskaźnika w określonym na osi rzędnych przedziale. Można zauważyć, że większość 

wyników mieści się w przedziale do 0,3 . 
W celu porównania wskaźników sporządzono wykresy pudełkowe, które obrazują zróżni

cowanie miar rozproszenia wyników wskaźnika Grahama. Na rysunku l O zamieszczono dla 
wykonanych obliczeń wskaźnika Grahama wartości: minimalną, maksymalną, kwarty! górny 
i dolny (wartość parametru, dla którego liczba obserwacji mieści się pomiędzy 25% a 75% 
wartości wyników) oraz medianę, czyli wartość środkową, która dzieli wyniki w proporcji 

Tabela 5. Statystyki podstawowe dla ściany 304 

Tablc 5. Elementary s tatislics for longwall 304 

Wskaźnik Liczność 
Średnia -95% +95% Mediana Wartość Wartość 

W a- Odchy- Błąd std .' 

Grahama próby 
arytme- przedział przedział (wartość mini- maksy-

riancja lenie std. średniej 
tyczna ufności ufności środkowa) maina maina 

Wylot ze ściany 
zawał, górna 22 0,2464 0,1446 0,3481 0,1776 0,0564 0,9146 0,0527 0,2295 0,0489 

wnęka 

Zroby ściany 
w miejsen 

22 l O, 1619 0,0961 0,2277 0,1247 0,0016 0,5493 0,0220 0,1485 0,0317 
rozpoczęcia j l ściany 
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Rys . 9. Histogram wskaźnika Grahama ściana 304 pokład 507 

Fig. 9. Histogram ofGraham inde:<- for longwall304 seam 507 
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Rys. l O. Wykres pudełkowy wskaźnika Grahama ściana 304 pokład 507 

Fig. l O. Box diagram o f Graham index for longwall 304 seam 507 
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po 50%. Analizując zamieszczony wykres można zauważyć, że 75% wyników pomiarów 
wykonanych w zawale i zrobach nie przekracza wartości 0,3 wskaźnika Grahama. Zasadniczo 
można stwierdzić, że w zrobach ściany występuje większe rozproszenie wyników, jednak 
wyniki pomiarów charakteryzują się mniejszymi wartościami. Zamieszczony poniżej wykres 
obrazuje tendencję do występowania wartości wskaźnika Grahama w zależności od miejsca 
pomiaru. 

Natomiast na rysunku 11 zamieszczono wartość średnią oraz odchylenie i błąd standardowy. 
Na podstawie sporządzonego wykresu można oceniać zróżnicowanie rozkładu wyników w za
wale i zrobach ściany 304. Oceniając przedstawiony wykres można stwierdzić, że średnia 
wartość wskaźnika Grahama na wylocie ściany jest większa niż w zrobach. Należy dodać, że 
błędy standardowe odpowiadające błędom pomiarów, co do wartości są zbliżone. Natomiast 
odchylenie standardowe średniej na wylocie ze ściany jest prawie dwukrotnie większe niż 
w zrobach, co świadczy o większym rozproszeniu wyników. Po wykonaniu tej wstępnej analizy 
można stwierdzić, że wyższy poziom zagrożenia pożarowego występował w zawale na wylocie 
ze ściany 304. 

Dla otrzymania obiektywnego obrazu wpływu energii wstrząsów oraz postępu ściany na 
wartość wskaźnika Grahama w pracy wykorzystano model probabilistyczny rozkładu tych 
parametrów na podstawie wyników obliczeń. Podstawową cechą badań zależności pomiędzy 
zmiennymi na podstawie prób losowychjest własność siły (wielkość) i istotność (wiarygodność) 
relacji. Siła wyraża możliwość przewidywania kształtowania sięjednej zmiennej na podstawie 
drugiej . Natomiast istotność informuje o tym jakie jest prawdopodobieństwo wyznaczenia 
wartości badanego parametru przy pomiarze w tej samej populacji. Ocena siły relacji pomiędzy 
zmiennymi polega na zbadaniu zróżnicowania wartości badanych zmiennych, a następnie na 

626 

0,50,----------------------------------, 

0,45 

0,40 

0,35 

0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

I Średnia+Odch.std 
średnia-Odch.std 

c:::::::J średnia+Błąd sld 
średnia-Błąd sld 

o,oo L ___ --==::::=~--__:_-'-------====----J 
wylot ze ściany zroby ściany 

Rys. 11 . Wykres pudełkowy wskaźnika Grahama ściana 304 pokład 507 

Fig. 11. Box diagram o f Graham index for 1ongwall 304 seam 507 

Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

obliczeniu, jaka część tej ogólnie dostępnej zmienności może być przypisana faktowi, że jest ona 
wspólna dla dwóch lub więcej badanych zmiennych. Należy zaznaczyć, że istotność zależy 
przede wszystkim od liczności próbki. Na podstawie bardzo licznej próbki nawet bardzo słaba 
zależność może być uznana za istotną, podczas gdy małe próbki nie pozwalają na ocenę 
wiarygodności nawet bardzo silnych zależności. Stąd określa się funkcję, która podaje wartości 
poziomu istotności informującego nas o prawdopodobieństwie błędu polegającego na odrzu
ceniu hipotezy, że zależność , którą badamy nie występuje w populacji generalnej. Ta hipoteza 
(brak zależności w populacji generalnej) nazywana jest w statystyce hipotezą zerową. 

W znacznej ilości przypadków znamy kształt tej funkcj i i możemy go użyć do obliczania 
poziomów istotności dla różnych liczebności próbek. Większość tych funkcji jest związana 
z ogólnym typem funkcji zwanej normalną [1 , 5]. W celu określenia zależności pomiędzy 

wartością wskaźnika Grahama a wstrząsami sejsmicznymi i postępem ściany sprawdzono 
kształt rozkładu analizowanych zmiennych w oparciu o test nonnalności Kołmogorowa-Smi
mowa. Polega on na porównaniu rozkładu w próbie z teoretycznym rozkładem normalnym. 
Wyniki testu normalności wskaźnika Grahama, energii wstrząsów sejsmicznych, postępu 
i wydobycia oraz ilości zużywanego MW w trakcie prowadzenia ściany 304, przedstawiono 
w tabeli 6. 

Tabela 6. Wyniki testu Kołmogorowa-Smirnowa - ściana 304 

Tablc 6. Results ofKołmogorow-Smirnow test for longwall304 

N maks. D p 

Energia wstrząsów 22 0,133819 p .20 

Postt(p ściany 22 O, I 16067 p > .20 

Uość MW 22 0,400949 p < ,Ol 

Wydobycie 22 0,116067 p > .20 

Graham - wylot ze ściany, zawał 22 0,247089 p .lO 

Graham - zroby ściany 22 0,157110 p > .20 

Analiza otrzymanych wyników pozwala na stwierdzenie, że parametry: energia wstrząsów, 
postęp i wydobycie oraz wskaźnik Grahama w zrobach ściany podlegają rozkładowi normal
nemu na przyjętym poziomie istotności równym 0,05. Natomiast w przypadku wskaźnika 
Grahama na wylocie ze ściany można przyjąć, że podlega on rozkładowi normalnemu jednak 
jest to prawdopodobieństwo mniejsze niż przyjęte do obliczeń . Jedynie ilość zużytego MW nie 
podlega rozkładowi normalnemu, co powoduje, że parametr ten zostanie odrzucony w dalszej 
analizie. Zatem nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy, że parametry charakteryzujące pro
wadzoną ścianę oprócz ilości MW podlegają rozkładowi normalnemu. W dalszej części do
konano oszacowania ilościowego wpływu wszystkich czynników, które mogą być połączone 
zależnością statystyczną zwaną korelacyjną lub zależnością funkcyjną. Liczbowo natężenie 
współzależności zmiennych wyraża się najczęściej poprzez współczynnik korelacji liniowej 
Pearsona rxy [l, 5]. Dla określenia współzależności na podstawie losowych prób dwóch zmien
nych x, y współczynnik ten wyraża się wzorem: 
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cov(x,y) 
r =--'----'--'-
xy S S 

X Y 

gdzie: 
cov(x,y) - kowariancja wyraża się wzorem: 

I n 
cov(x,y)=- L XiYi -xy 

n i-1 

x, y - średnia arytmetyczna z próby o liczności n 
Sx, Sy- odchylenia standardowe zmiennych x i y 

(l) 

(2) 

Współczynnik ten przyjmować może wartości dodatnie i ujemne. Znak współczynnika 
korelacji mówi o kierunku zależności .. W analizie statystycznej zwykle przyjmuje się nastę
pująca skalę korelacji pomiędzy zmiennymi [5]: 

- r(x,y) = O brak korelacji, 
- O < r(x,y) ·< O, I korelacja nikła, 

- O, I < r(x,y) < 0,3 korelacja słaba, 
- 0,3 < r(x,y) < 0,5 korelacja przeciętna, 
- 0,5 < r(x,y) .-.: 0,7 korelacja wysoka, 
- 0,7 < r(x,y) < 0,9 korelacja bardzo wysoka, 
- 0,9 : r(x,y) I korelacja pełna, 
Występowanie korelacji na podstawie analizy wyników pomiarowych nie uogólnia wnios

kowania statystycznego o identycznej zależności w całej populacji (rzeczywistości) . W celu 
potwierdzenia takiego faktu stosuje się test istotności współczynnika korelacji liniowej 
Pearsona. Wówczas weryfikuje się hipotezę zerową ze współczynnikiem korelacji, który jest 
równy zero. Weryfikację tą przeprowadza się w oparciu o statystykę t [I, 5] przedstawioną 
wzorem: 

t= r(x,y) -Jn-2 

~I-r2 (x,y) 

(3) 

Wartość statystyki nie powinna się różnić od zera, czyli obszar krytyczny wyznacza się 
z relacji prawdopodobieństwa.: 

P(ltl ~t Iaytyczne ) = a 

Jeżeli wartość statystyki t jest większa od obszaru krytycznego na przyjętym poziomie 
istotności to hipotezę zerową odrzuca się na korzyść hipotezy, iż współczynnik korelacji jest 
różny od zera. W tabeli 7 zamieszczono wyznaczone wartości współczynnika korelacji r(x,y). 
Poniżej pod wartością współczynnika podano współczynnik determinacji, który stanowi miarę 
dokładności dopasowania zależności liniowej i informuje o ilości wyjaśnionej zależności 

pomiędzy zmiennymi poprzez korelację liniową i obliczany jest z zależności: 
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Tabela 7. Wyniki obliczeń współczynników korelacji dla parametrów ściany 304 

Tablc 7. Results o f calculations o f a corrclation co-cfficicnts for parametcrs oflongwall 304 

Wylot ze ściany Energia Postęp ściany Ilość zużytego MW Wydobycie 
w zawale wstrząsów [J] [mim-c] [kg] [Mg/db] 

r (x,y) 0,3682 -0,0987 -0,2592 -0,0987 

Rd o, 13557 0,00974 0,06718 0,00974 

t 3,1372 0,1968 1,4402 0, 1968 

Prawdopodobieństwo p= 0,092 p= 0,662 p= 0,244 p= 0,662 

Statystycznie nicistotne Nieistotne nieistotne nieistotne 

Błąd stan. cstymacji 0,2186 0,2340 0,2271 0,2340 

Zroby ściany 
Energia Postęp ściany Ilość zużytego MW Wydobycie 

w miejscu 
rozpocz«cia ściany 

wstrząsów [J] [mim-c] [kg] [Mg/db] 

r (x,y) 0,0456 - 0,1938 -0,1644 -0,1938 

Rd 0,00208 0,03756 0,02703 0,03756 

t 0,0417 0,7808 0,5556 0,7808 

Prawdopodobieństwo p= 0,840 p= 0,387 p= 0,465 p= 0,387 

Statystycznie nieistotne nicistotne nieistotne nicistotne 

Błąd stan. cstymacji 0,1519 0,1492 0,1500 0,1492 

Rd = (r(x, y)) 2 (4) 

W kolejnych wierszach podano wartość statystyki t oraz prawdopodobieństwo i określenie 
istotności statystycznej badanego parametru. Ostatni wiersz zawiera błąd standardowy do
pasowania liniowego rozważanych parametrów 

Analizując zamieszczone wyniki należy zauważyć, że korelacja pomiędzy energią wstrzą
sów a wskaźnikiem Grahama na wylocie ze ściany jest przeciętna i zgodnie skierowana, co 
pozwala na stwierdzenie, że wraz ze wzrostem poziomu energii wstrząsów następuje wzrost 
wskaźnika Grahama. Dla przedstawionego przypadku najwyżej 15% wyników wskaźnika Gra
hama może zostać wytłumaczone liniowo wpływem poziomu energii wstrząsów sejsmicznych, 
przy czym można to stwierdzenie przyjąć z prawdopodobieństwem około 91%. Natomiast 
w przypadku zrobów korelacja pomiędzy wskaźnikiem Grahama a energią wstrząsu jest nikła 
i nie wykazuje istotnego związku . W przypadku postępu i wydobycia oraz ilość MW w od
niesieniu obu wskaźników do wskaźnika Grahama na wylocie można uznać, że korelacje są 
słabe i przeciwnie skierowane. Oznacza to, że wraz ze zmniejszaniem się postępu ściany 
i zarazem wydobycia następował wzrost zagrożenia pożarowego w ścianie. 
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6. Analiza wpływu stosowanej profilaktyki tąpaniowej na stan zagrożenia pożarowego 

Wyniki obliczeń potwierdziły, że kształtowanie się wskaźnika Grahama oraz pozostałych 
parametrów ściany na przyjętym poziomie istotności jest zgodne z modelem rozkładu nor
malnego. Zatem zależność pomiędzy dwoma zmiennymi podlegającymi rozkładowi normal
nemu podlega zależności liniowej wyrażonej funkcją regresji liniowej I rodzaju: 

y=A+B·y 

gdzie: 
A - wyraz wolny- estymator współczynnika p regresji liniowej, 
B - parametr regresji- estymator współczynnika kierunkowego a regresji liniowej. 

Współczynniki A i B wyznacza się metodą najmniejszych kwadratów z zależności: 

n 

L (xi -x)(y i -Y) 

B= "'-i=_l'--------
n 

L Cxi -x)2 
i = l 

A=y-Bx 

Odchylenie standartowe estymatorów regresji liniowej określa się następująco: 

gdzie: 
2 

O"r 

2 
Sa= 

O"r 

n 

L Cxi - x)2 

i=l 

n 

a~ L 2 
X. 

l 

SA= 
i=l 

n 

n L (xi - x)2 
i=l 

- stanowi wariancję reszt w metodzie najmniejszych kwadratów[!, 5]. 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Odchylenia standartowe estymatorów stanowią miarę wielkości błędów losowych przy 
estymacji za pomocą wyznaczonych estymatorów. Na podstawie powyższych wzorów wyzna

czono metodą najmniejszych kwadratów współczynniki regresji liniowej. Wyniki obliczeń 
zależności wskaźnika Grahama od wstrząsów oraz od postępu ściany zamieszczono na kolej
nych wykresach. Rysunek 12 stanowi wykres rozrzutu wartości wyników wskaźnika Grahama 
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Ściana 304 pokład 507 

y=0,01 +3,953e-6*x 

o 
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energia wstrząsów, J 

Rys. 12. Wykres rozrzutu wskaźnika Grahama od energii wstrząsów na wylocie ze ściany 

Fig. 12. Scalter diagram o f Graham index depending on shock energy in the face end o f longwall 

w zależności od rozważanego parametru. Pod podpisem rysunku zamieszczono równanie, które 
opisuje zależność . Liniami przerywanymi zaznaczono obszar, który stanowi 95% przedział 
ufności, co oznacza, że 5 przypadków na l 00 nie będzie zgodne z wyznaczonym równaniem. 
Analizując zamieszczone wykresy można zauważyć, że dla pierwszego wykresu zaledwie 
dwa przypadki leżą poza wyznaczonym obszarem przedziału ufności, natomiast dla drugiego 
wykresy dwa odstają znacząco oraz dwa przypadki odstają w mniejszym stopniu. Można uznać , 

że przedstawione graficzne zależności dobrze opisują zmiany rozważanych parametrów. Na
tomiast na rysunku 13 zamieszczono zależność Grahama w zrobach w miejscu rozpoczęcia 
ściany od energii wstrząsów . W przypadku tego wykresu należy stwierdzić, że nie występuje 
powiązanie parametrów. 

Analizując wyniki należy stwierdzić, że na wartość wskaźnika Grahama ma jednocześnie 
wpływ wiele czynników. Spośród wcześniej wymienionych najważniejsze istotne są energia 
wstrząsów sejsmicznych oraz postęp ściany. Ocenę tych czynników można prowadzić w oparciu 
o korelację wielokrotną. Opis zmiennej zależnej, jakąjest wskaźnik Grahama w odniesieniu do 
dwóch zmiennych niezależnych wyraża się wzorem: 

(10) 

Dopasowanie modelu regresji wielokrotnej można zbadać na podstawie statystyki F-Sen
decora w oparciu o analizę wariancji. Na podstawie średnich kwadratów odchyleń wyjaśnionych 
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Rys. 13. Wykres rozrzutu wskaźnika Grahama od energii wstrząsów w zrobach ściany 

Fig. 13. Seatter diagram o f Graham index dcpending on shock energy in the go a f o f longwall 

1,4e5 

regresją i średnich kwadratów odchyleń nie wyjaśnionych regresją otrzymuje się statYstykę 
[2, 15] : 

(II) n 

I (Yi -Y)
2 

F= i=l 

[~ (Y i -yi )
2 ]/n -2) 

F= 
średni kwadrat odchyleń wyjaśnionych regresją 

średni kwadrat odchyleń nie wyjaśnionych regresją 

Statystyka powyższa ma rozkład F-Sendecora z liczbą stopni swobody licznika YJ =l 

i mianownika v2 =n- 2. Hipoteza zerowa obejmuje założenie, iż współczynnik kierunkowy B 

równy jest zero P(F :2: Fa,vl; v2) =a. 
Wyniki dopasowania modelu regresji wielokrotnej przedstawia tabela 8, w której zamiesz

czono współczynnik korelacji oraz determinacji, następnie podano wyznaczoną statystykę F 

oraz prawdopodobieństwo a także błąd standardowy estymacji. 

Analizując zamieszczone wyniki należy stwierdzić, że korelacja pomiędzy energią wstrząsu 
i postępem ściany a wskaźnikiem Grahamem na wylocie ze ściany jest przeciętna. Zależność ta 
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Tabela 8. Wyniki dopasowania modelu regresji wielokrotnej dla parametrów ściany 304 

Tablc 8. Fitting results o f multiplc rcgression model for parameters o f tongwali 304 

Prawdopo-
Błąd 

Zmienne niczależne R R2 F(2,19) statystycznie standardowy 
dobicństwo 

estymacji 

Wylot ze ściany w zawale = 

= f( energia wstrząsów , 0,4810 0,23 13 2,860 0,0820 nicistotne 0,2115 
postęp ściany) 

Zroby ściany = f( energia 
0,2486 0,061 8 0,6262 0,5452 nicistotne 0,1511 

wstrząsów, postęp ściany) 

liniowo wyjaśnia nie więcej niż 25% przypadków. Wyniki dopasowania modelu metodą naj
mniejszych kwadratów przedstawiono na rysunku 14 dla wskaźnika Grahama obliczonego na 
podstawie pomiarów na wylocie ze ściany w zawale. Natomiast w odniesieniu do wskaźnika 
Grahama obliczanego dla zrobów ściany korelacjajest słaba i liniowo wyjaśniona w nie więcej 
niż 10% przypadków. Rysunek 15 zawiera wyniki dopasowania dla wskaźnika wyznaczonego 
na podstawie pomiarów w zrobach ściany w miejscu rozpoczęcia jej biegu. Pod tytułami 
rysunków zamieszczono równanie opisujące kształt płaszczyzny . 
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Rys. 14. Wykres powierzchniowy wskaźnika Grahama na wylocie ze ściany 304 pokład 507 

Fig. 14. Surface graph ofGraham indcx in thc face end oflongwall 304 seam 507 
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Rys. 15. Wykres powierzchniowy wskaźnika Grahama w zrobach ściany 304 pokład 507 

Fig. 15. Surface grap h o f Graham indcx in t he go a f o f 1ongwall 304 scam 507 

Z zamieszczonego wykresu wynika, że w przypadku ściany 304 wpływ na wskaźnik 
Grahama w równym stopniu posiadają postęp ściany oraz energia wstrząsów. W obu przy
padkach można zauważyć, że wzrost poziomu wstrząsów oraz zmniejszenie postępu aż do 
zatrzymania ściany powoduje wzrost zagrożenia pożarowego objawiający się wzrostem wskaź
nika Grahama, co przedstawiają ciemne pola nachylonej płaszczyzny. Można również zauwa
żyć, że przy takim samym wysokim poziomie wstrząsów sejsmicznych jednak przy istotnym 
zwiększeniu postępu ściany wartość wskaźnika może być o połowę mniejsza. Natomiast przy 
ścianie zatrzymanej obniżenie poziomu wstrząsów powoduje, że zmniejszenie poziomu wskaź
nika Grahamajest mniej zauważalne . 

7. Zakończenie 

Przeprowadzone obserwacje w badanych ścianach wykazały, że istnieje związek między 
zagrożeniem pożarowym a stosowaną profilaktyką zwalczania zagrożenia tąpaniami. Wyniki 
pomiarów i obliczeń potwierdziły z wystarczającą dokładnością wpływ poziomu energii wstrzą
sów i postępu ściany na wielkość zagrożenia pożarowego. Właściwy dobór systemu przewietrza
nia ściany i profilaktyki pożarowej pozwala na zachowanie bezpiecznego poziomu zagrożenia 
pożarowego . Określenie profilaktyki pożarowej w warunkach aktywnej profilaktyki tąpaniowej 
ma duże znaczenie dla poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ciągłości eksploatacji . 

Referat zrealizowano w ramach badań statutowych nr 11.11 .100.663 
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Influence of rock-burst hazard on the selection of fire prevention 
in coal mines 

Abstract 

Consideration over longwall mining system of seams liable to rock-bumps, which exerts 
influence on mining fire hazard, are presented in the paper. There was an attempt at determining 
an impact of parameters of existing longwalls specified by mining-geological conditions and 
wck-burst protective measured used on the state fire hazard. 

On the basis of observations conducted in the longwalls tested i t can be concluded that there 
i s a relation between fi re s and rock -burs t preventive measures used. The results o f measurements 
and calculations confirmed with adequate accuracy both the influence o f level o f shock energy 
and rate o f face advance on the state o f fire hazard. The determination o f fire prevention in the 
conditions of active rock-burst preventive measures is great importance as far as the impro
vement of occupation safety and continuity ofmining is concemed. 
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Zagrożenie gazami kopalnianymi w budynkach i budowlach na terenach 
zlikwidowanych kopalń podziemnych 

Słowa kluczowe 

Bezpieczeństwo- budownictwo- wentylacja -likwidacja kopalń- zagrożenie gazowe 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono sposoby badań i kontroli intensywności dopływu gazów do stref 
przypowierzchniowych po zlikwidowaniu kopalni. Migracja gazów może powodować ich prze
nikanie do dolnych kondygnacji budynków i budowli naziemnych stwarzając potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

W referacie omówiono wyniki pomiarów stężeń gazów w podglebiu, ich emisji do atmo
sfery i nagromadzeń w pomieszczeniach na terenach zlikwidowanych kopalń wałbrzyskich. 
Scharakteryzowano zasady klasyfikacji obszarów zagrożonych w Republice Czeskiej i Wiel
kiej Brytanii. 

Na podstawie wyników pomiarów migracji i kontroli stężeń gazów w pomieszczeniach 
zaproponowano klasyfikację obszarów powierzchniowych na strefy zagrożenia gazami ko
palnianymi. Przedstawiono podstawowe środki i metody zwalczania zagrożenia gazowego 
w istniejących i projektowanych budynkach. 

l. Wstęp 

Dotychczasowe doświadczenia w likwidacji kopalń węgla kamiennego wykazują, iż proces 
uwalniania gazów zawartych w górotworze nie kończy się wraz z zakończeniem działalności 
górniczej i likwidacji kopalni podziemnej [1, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 15 ]. Proces ten trwa aż do 
ustalenia się nowego stanu równowagi gazo-dynamicznej w górotworze. 

Proces migracji gazów kopalnianych w kierunku powierzchni oraz czynniki wpływające na 
intensywność przepływu przedstawiony został miedzy innymi w pracach [9, 15]. Przepływ ten 
można generalnie podzielić na przepływ filtracyjny (hydrauliczny) i dyfuzyjny. Czynnikiem 
potęgującym efekt migracji gazów w kierunku powierzchni po zakończeniu działalności gór
niczej jest podnoszące się zwierciadło wód podziemnych w górotworze [5, 9, 11, 13, 14]. 
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Mechanizmy te tłumaczą występowanie C02 i CH4 w warstwach podglebia na obszarach 
działalności kopalń węgla. 

Przeprowadzone dotychczas badania kinetyki dopływu C02 i CH4 w wybranych rejonach 
wykazały, że w wielu miejscach występuje zróżnicowany dopływ tych gazów. Intensywność 
dopływu zależy przede wszystkim od stopnia naruszenia ciągłości struktury nadkładu na ob
szarze działalności górniczej [11]. Stwarza to potencjalne zagrożenie nagromadzeniem się 
niebezpiecznych stężeń metanu i/lub dwutlenku węgla w dolnych kondygnacjach budynków 
oraz innych budowlach takich jak: garaże, studzienki, kanały w warsztatach samochodowych, 
kanały instalacji sanitarnej i komunalnej itp. 

Jak wykazały dotychczasowe doświadczenia polskie i innych krajów, istnieją duże nierów
nomiemości wydzielania metanu i dwutlenku węgla w kierunku powierzchni, które powodować 
mogą nagromadzenia niebezpiecznych stężeń gazów w pomieszczeniach [1 , 7, 8, 9, 11]. 
Dochodzić może tym samym do realnego zagrożenia wybuchem gazów oraz zagrożenia atmo
sferą niezdolną do przebywania ludzi. 

W celu opracowania zasad zwalczania tego zagrożenia konieczne jest ustalenie stopnia 
zagrożenia gazowego na danym terenie. Do tej pory nie ma jakichkolwiek propozycji kla
syfikacji terenów pogómiczych w Polsce z uwagi na zagrożenie emisją gazów kopalnianych 
do pomieszczeń. Klasyfikacje takie istnieją między innymi w Wielkiej Brytanii i Republice 
Czeskiej [1, 8]. Kryterium klasyfikacji terenów stanowią metody badań emisji gazów. Zatem 
istotne jest przedstawienie w niniejszym artykule sposobów badań nad intensywnością emisji 
i kontrolą dopływu gazów do obiektów naziemnych przeprowadzonych w Polsce przez GiG 
i AGH [11]. Na podstawie wyników tych badań wypracowano metody klasyfikacji terenów 
pogómiczych w Polsce wobec zagrożenia gazowego. Klasyfikacja terenów umożliwia z kolei 
podjęcie konkretnych rozwiązań technicznych w zakresie zwalczania zagrożenia gazowego. 

2. Wykorzystane metody badań emisji gazów do strefprzypowierzchniowych 

Na terach zlikwidowanych kopalń odnotowano przypadki nagromadzenia się gazów kopal
nianych (C02 i/lub CH4) w niektórych obiektach naziemnych. W celu oceny zagrożenia 
gazowego na tych terenach wykorzystano następujące metody badań emisji gazów: 

- geochemiczne określenie stężeń gazów kopalnianych w strefie przypowierzchniowej, 
-pomiar powierzchniowej emisji gazów, 
- pomiar bezpośredniej emisji gazów z otworów degazacyjnych, 
- określenie stężeń gazów utrzymujących się w zamkniętych obiektach naziemnych. 
Gazy kopalniane migrując w kierunku powierzchni dopływają do strefy przypowierzchnio

wej nasycając pory gleby. Poprzez strefę przypowierzchniową rozumie się glebę i podglebie do 
głębokości 2 m. Zatem podstawowym zadaniem było określenie stopnia nasycenia podglebia 
gazami kopalnianymi. W tym celu wykorzystano metodę polegającą na poborze próbek ga
zowych z głębokości 2 m przy pomocy sondy pomiarowej [2, 5]. Analizę pobranych w ten 
sposób próbek, w tym rozdział składników gazowych i ocenę jakościowo-ilościową wykonuje 
się metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną i cieplno-przewod
nościową. 

Drugą metodą pomiaru emisji metanu na powierzchnię było wykorzystanie akumulacyjnych 
komór pomiarowych. Do tego celu wykorzystano komory statyczne o określonej objętości, które 
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instalowane są na powierzchni gleby (po odsłonięciu warstwy powierzchniowej trawy, ściółki, 
itp .) [4, 5, 10]. Wypływ gazów następuje samoczynnie po ustalonym czasie, który wynika 
z przyjętej metodyki. W określonych odstępach czasu pobierane są próby gazowe, w których 
określany jest skład gazów metodą chromatograficzną. Pomiary prowadzi się w określonej 
siatce pomiarów na danym terenie i określa się emisję danego gazu wyrażoną w m3 w czasie 
l minuty z l m2 powierzchni. 

Metoda trzecia polega na wykonaniu otworów drenażowych do warstw podglebia w miej
scach stwierdzonych nieciągłości tektonicznych górotworu. Na terenach górniczych otwory 
wykonano do warstw karbońskich. Pomiar emisji gazów wykonano znanymi metodami pomiaru 
przepływu laminamego płynów w przewodach hydraulicznych. Szczegółowy opis pomiarów 
emisji gazów z otworów degazacyjnych przedstawiony został w [14]. 

Metoda czwarta w kolejności obejmuje pomiar skutków emisji gazów na powierzchnię. 

Gazy kopalniane migrując w kierunku warstw przypowierzchniowych przenikają do obiektów 
naziemnych takich jak: piwnice, garaże , kanały i studzienki w garażach, studzienki kana
lizacyjne powierzchniowe, systemy studzienek rewizyjnych sieci komunalnych (wodociągowo
-kanalizacyjnych, gazowniczych, elektrycznych i telekomunikacyjnych podziemnych). Zatem 
ostatnim etapem pomiaru emisji jest okresowy, cykliczny pomiar stężeń gazów w obiektach 
zamkniętych. Pomiar prowadzono przy pomocy metod instrumentalnych, wykorzystujących 
analizatory gazów [11, 14]. Określono miejsce pomiaru stężenia w pomieszczeniu zamkniętym 
uwzględniając gęstość i ciężar względny badanych gazów. Uzyskiwanie powtarzalnych wy
ników w ustalonym okresie pomiarowym przy zachowanym współczynniku infiltracj i pomiesz
czenia lub innego obiektu, świadczy o ustabilizowanym dopływie gazów. 

Na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w oparciu o przedstawione metody 
proponuje się nową, polską klasyfikację terenów. 

3. Sposoby klasyfikacji zagrożeń gazowych na terenach pogórniczych w Wielkiej 
Brytanii i Republice Czeskiej 

W celu określenia kryteriów podziah1 terenów pogómiczych wymagane jest wyjaśnienie 
pojęcia terenu zagrożonego gazami kopalnianymi. Przez teren zagrożony rozumie się moż
liwość emisji gazów kopalnianych w kierunku warstw przypowierzchniowych, która dopro
wadzić może do nagromadzenia się niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych, toksycznych, 
lub duszących w zamkniętych obiektach takich jak: pomieszczenia użytkowe, kanały i stu
dzienki rewizyjne instalacji sanitarnej i komunalnej itp. Aby doszło do nagromadzeń gazów 
w tych obiektach to oprócz naturalnej emisji gazów muszą istnieć drogi migracji gazów do 
powietrza wewnętrznego. 

W celu zwalczania zagrożenia gazowego w zamkniętych pomieszczeniach naziem
nych można stosować różne metody i środki o różnym stopniu nakładów inwestycyjnych. 
Wybór rozwiązań zwalczania zagrożenia musi być ekonomicznie uzasadniony w odniesie
niu do realnego zagrożenia . Dotychczas w Polsce nie istnieje klasyfikacja obszarów za
grożonych na terenach działalności górniczej . Nie ma również obowiązujących norm praw
nych, instrukcji branżowych ani innych przepisów dotyczących ochrony obiektów budow
lanych na terenach potencjalnie zagrożonych lub objętych ryzykiem nie kontrolowanej emisji 
gazów. 
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W Wielkiej Brytanii kryterium podziału terellÓW pogómiczych z uwagi na zagrożenie 
gazowe stanowi stężenie gazów w atmosferze glebowej (CH4 i COz) oraz prędkość emisji 
gazów wg metody Crowhurst'a i Manchester' a. Opracowana przez Construction Jndustry 
Research and Jnformation Association - CIRIA [l] klasyfikacja dzieli tereny na 6 klas 
w zależności od stężenia gazów w glebie i prędkości emisji gazów do atmosfery. 

W Republice Czeskiej tereny zostały podzielone na trzy kategorie z uwagi na możliwość 
emisji gazów kopalnianych na powierzchnię [7]. Stopnie zagrożenia gazowego terenów opra
cowane przez OKD, DPB PASKOV S.A. oparte są o grubość nadkładu warstw karbońskich. 
Tereny określane sąjako niezagrożone, niebezpieczne i zagrożone . Na uwagę zasługuje fakt, że 
poszczególne obszary (nawet działki) na terenach zagrożonych mogą być potwierdzone lub 
odrzucone na podstawie bezpośrednich pomiarów geochemicznych występowania gazów 
w podglebiu [7]. 

Klasyfikacja zagrożeń terenów nie przekłada się również na realne zagrożenie gazowe 
w budynkach czy innych zamkniętych budowlach naziemnych. Jak wykazują doświadczenia 
w Wielkiej Brytanii i Republice Czeskiej sporadycznie wystąpiły rzeczywiste zagrożenia bądź 
wypadki (nagromadzenia niebezpiecznej mieszaniny wybuchowej , czy same wybuchy) . 

Klasyfikacja terenów pogómiczych musi zatem uwzględniać intensywność emisji gazów 
na danym obszarze, która z kolei uwarunkowana jest istnieniem nieciągłości tektonicznych 
w nadkładzie warstw karbońskich. 

W warunkach polskich emisja gazów kopalnianych do warstw podglebia występuje aktu
alnie w rejonie zlikwidowanych kopalń wałbrzyskich. Na skutek wielowiekowej eksploatacji 
złóż węgla na obszarze zagłębia dolnośląskiego występują na powierzchni zarówno clefonnacje 
nieciągłe typu zapadliskowego jak również nieciągłości liniowe wraz z uskokami tektonicz
nymi. Stanowią one drogi migracji gazów do strefy warstw przypowierzchniowych. Sumarycz
na miąższość wybranego węgla w rejonie Wałbrzycha wynosi około 40 m [11]. Eksploatacja 
była prowadzona w skomplikowanych warunkach górniczo-geologicznych przy nachyleniu 
pokładów dochodzących do 60°. W dalszej części artykułu zostanąprzedstawione wyniki badań 
zagrożenia gazowego na tych terenach oraz zaproponowana zostanie na tej podstawie kla
syfikacja terenów pogómiczych. Klasyfikacja terenów posłużyła z kolei do opracowania metod 
profilaktyki i zwalczania tego zagrożenia. 

4. Wyniki badań zagrożenia gazowego na terenach zlikwidowanych 
kopalń wałbrzyskich 

W trakcie badań realizowanych w latach 1998 2001 przeprowadzono pomiary emisji gazów 
kopalnianych wg wszystkich przedstawionych metod badawczych. Zakres badań dotyczył 
pomiarów stężeń dwutlenku węgla i metanu. 

Na podstawie tych badań zlokalizowano metodami geochemicznymi 42 anomalne strefy, 
w których stężenie metanu w atmosferze podglebowej przekraczała l% obj . oraz l 03 strefy, 
w których stężenie dwutlenku węgla przekraczała 3% obj. [5, 11]. W strefach największego 
zagrożenia stwierdzonego badaniami geochemicznymi występuje 10 uskoków dużych (zrzut 
::>20m), 12 średnich (5-20 m) i trzy małe (zrzut <5). 

Pomiar naturalnej emisji gazów zmodyfikowaną metodą komór statycznych (przerwanie 
ciągłości warstw przypowierzchniowych) wykazał, że w wyznaczonych strefach ma~symalny 
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dopływ C02 wynosił 150 drn3/rn2h, a maksymalny dopływ CH4 wynosił 300 drn3/rn2h. Według 
wyników pomiarów podzielono strefy na 4 stopnie zagrożenia (bardzo duże, duże, średnie, 

niewielkie). 
Podczas prowadzenia pomiarów emisji gazów do atmosfery z naturalnych upustów 

wentylacyjnych (rury degazacyjne w zlikwidowanych szybach) maksymalna emisja wynosiła 
0,005 rn3CH4/rnin i 0,03 rn3C02/rnin. Maksymalne stężenia gazów pomierzone w rurach 
degazacyjnych wynosiły 9% obj. C02 i 1,5% obj. CH4. Wyniki badań z wykonanych otworów 
degazacyjnych do warstw karbońskich wykazały brak emisji gazów, a intensywność wypływu 
mieszaniny gazowej z tych otworów ustalona została maksymalnie na 0,003 rn3/rnin. Zarówno 
w rurach degazacyjnychjak i otworach degazacyjnych obserwowano nierównomierne występo
wanie stężeń CH4 i C02 na dnie otworów. Przy zniżkach barometrycznych maksymalne stężenie 
CH4 wynosiło maksymalnie 0,2% obj ., a stężenie C02 dochodziło maksymalnie do wartości 
0,4% obj. Jednokrotnie stwierdzono stężenie co2 w otworze nr 508 o wartości 7,89% obj. 
Na tej podstawie stwierdzono jednoznacznie, że otwory degazacyjne nie spełniają funkcji 
degazacyjnej warstw przypowierzchniowych i na podstawie emisji gazów z tych otworów nie 
ma możliwości oceny stopnia zagrożenia danych obszarów powierzchniowych [l l, 14]. 

Kolejną wykorzystaną metodą oceny emisji gazów w celu określenia stanu realnego za
grożenia było prowadzenie pomiarów stężeń gazów w obiektach naziemnych i infrastrukturze 
inżynieryjnej . Wybór obiektów oparty został o badania geochemiczne stężeń C02 i CH4 
w atmosferze podglebowej. Na podstawie tych badań zostały wytypowane obiekty naziemne: 
piwnice, garaże, kanały garażowe, studzienki w piwnicach lub garażach, kotłownie, studzienki 
zewnętrzne, rury degazacyjne lub wyloty z szybów, szybików, sztolni. Ogółem do połowy roku 
2001 wytypowano 2559 obiektów pomiarowych, w których pomiary prowadzono w odstępach 
miesięcznych. W surnie przeprowadzono 15516 pomiarów stężeń gazów [11]. 

Tylko w 4,6% wszystkich badanych obiektów stwierdzono anomalie gazowe ze zwiększe
niem stężenia C02 lub występowaniem CH4. Należy podkreślić, iż tylko 15 razy zanotowano 
występowanie metanu CH4 w latach 1998 200 l (piwnice- 6, garaże- 3, kanały w garażach-
2, pozostałe- 4). Stężenie CH4 w pomieszczeniach zamkniętych nie przekraczało l% obj . 

Tabela l. Zestawienic wyników pomiarów stężeń gazów w obiektach naziemnych 

Tablc l. Rcsults o f mcasuremcnts o f gas conccntration in surface objecis 

Punkt pomiarowy Ilość obiektów z wynikami Procent ilości wszystkich Ilość wyników pomiarów 
w obiekcie stężeni a gazów badanych obiektów o stężeniu co2 l% obj . 

Garaże 24 0,85% 30 

Kanały w garażach 16 0,57% 22 

Studzienki 18 0,64% 16 

Piwnice 14 0,50% 5 

Bez określenia adresu* 43 1,53% 33 

Inne 8 0,28% 7 

Razem 131 4,66% 11 3 

* Wyloty byłych szybów, szybików, kotłownia, stacja benzynowa, itp. 

Sesja I 641 



School ofUnderground Mining 2002 

Pozostałe miejsca występowania metanu o maksymalnym stężeniu do 3% obj. to : wyloty 
szybów, szybików, rząpia i studzienki w pobliżu szybów. 

Zestawienie występowania stężeń gazów oraz częstość występowania nagromadzeń C02 
powyżej l% w badanych obiektach w latach 1998-200 l przedstawia tabela l. 

Należy stwierdzić, iż na terenie miasta Wałbrzycha i okolic zróżnicowanie występowania 
gazów złożowych w zamkniętych budowlach naziemnych jest związane z natężeniem emisji 
gazów do strefY przypowierzchniowej, ze strefami uskokowymi, strefą szczelinową w porfirach, 
jak również strefą szczelin wywołanych płytką eksploatacją na poszczególnych obszarach. 

Wyniki badań emisji gazów posłużyły jako materiał wyjściowy do ustalenia kryteriów 
podziału terenów powierzchniowych względem realnego zagrożenia gazami kopalnianymi . 

5. Klasyfikacja terenów pogórniczych według rzeczywistego stanu zagrożenia gazowego 

Ocena zagrożenia terenu powinna opierać się o wyniki badań stężeń gazów w obiektach 
istniejących na terenie po likwidacji kopalni podziemnej . Aby móc mówić o realnym zagro
żeniu, stężenia nagromadzonych gazów powinny się utrzymywać podczas trzech kolejnych 
cykli pomiarowych. 

Opracowana klasyfikacja uwzględnia wyniki badań składu gazów w pomieszczeniach (bu
dowlach) naziemnych na terenie Wałbrzycha i okolic. Analizując wyniki badań geochemicz
nych, emisji gazów oraz ich stężeń w obiektach naziemnych proponuje się klasyfikację terenów 
pogómiczych odrębnie z uwagi na emisję CH4 i C02. Kryterium klasyfikacji stanowią zabu
rzenia geologiczne w górotworze, wyniki pomiaru stężeń gazów w warstwach przypowierz
chniowych oraz wielkość emisji gazów z powierzchni gleby. Ustalona na podstawie tych 
parametrów klasyfikacja powinna podlegać weryfikacji poprzez pomiar stężeń gazów w obiek
tach naziemnych. Na podstawie uzyskanych wyników teren może zostać przekwalifikowany do 
innego stopnia zagrożenia. Propozycja klasyfikacji przedstawiona została w tabelach 2 i 3. 

Tabela 2. Stopnic zagrożenia terenów po górniczych wobec migracji dwutlenku wę_gla 

Tablc 2. Grades ofhazards on the territory o f abandoned mines with regard to carbon dioxide migration 

Dopływ C02 Stl(żenie COz Na klasyfikowanym obszarze 

Stopień Warunki 
wg badań w warstwie gleby stwierdzono stl(żenie C02 

geochemicznych mierzone metoda pochodzenia karbońskiego 
zagrożenia geologiczno-górnicze [2) wynosi, komory statycznej w naziemnych obiektach 

[dm3/m2h] wynosi zamknię_tych 

Niezagrożone - <2 <5% <0,5% 

Mało Prowadzenie płytkiej 
2-10 5-10% 0,5-1% 

zagrożone eksploatacji lub wyst((powanie 

Średnio 
licznych zaburzeń 

tektonicznych nieciągłych 10-50 10-20% 1-2% 
zagrożone w połączeniu z nadkładem 

o miąższości mniejszej od 50 m 
Zagrożone lub istnieniem wychodni >50 >20% >2% 
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Tabela 3. Stopnie zagrożenia terenów pogómiczych wobec migracji metanu 

Table 3. Grades o f hazards on the territary o f abandoned min es with re gard to metbane migration 

Na klasyfikowanym 

Dopływ CH4 
Stężenie CH4 obszarze stwierdzono 
w warstwie stężenie CH4 Stopień 

Warunki geologiczno-górnicze 
wg badań 

gleby mierzone pochodzenia 
zagrożenia geochemicznych 

[2], [dm3/m2h] 
metodą komory karbońskiego 

statycznej w naziemnych 
budowlach zamkniętych 

Niezagrożone - <4 <l% <0,2% 

Mało Prowadzenie płytkiej eksploatacji lub 4-20 1-2,5% 0,2-0,5% 
zagrożone wystąpowanie licznych zaburzeń 

Średnio 
tektonicznych nieciągłych w 

zagrożone 
połączeniu z nadkładem o miąższości 20- 100 2,5-5% 0,5-1% 

mniejszej od SOm lub istnieniem 

Zagrożone wychodni >100 >5% >l% 

Określone strefy terenów powierzchniowych Wałbrzycha i okolic zostały poddane niniejszej 
klasyfikacji. Tym samym stwierdzono, że rzeczywiste zagrożenie CH4 na terenie Wałbrzycha 
nie istnieje. N a podstawie tego wyszczególnienia oraz biorąc pod uwagę cy~liczność występo
wania stężenia co2 wyznaczono dwie strefy zagrożenia gazowego. w strefach tych zapro
jektowano odpowiednie metody i środki zwalczania zagrożenia dla istniejących oraz pro
jektowanych obiektów naziemnych [11]. 

6. Charakterystyka środków i metod zwalczania zagrożenia gazowego w budynkach 

Analizując środki zwalczania przyczyn migracji gazów do budowli naziemnych należy 
rozróżnić można dwa zasadnicze środki redukowania niekontrolowanej migracji gazów: 

l. Środki górnicze 
a. Pasywne środki górnicze polegają na likwidacji szybów i innych wyrobisk górniczych 

w sposób umożliwiający swobodną migrację gazów do atmosfery. Sposób ten został wpro
wadzony na terenie Wałbrzycha i przynosi zadawalające efekty [11, 14]. Innym środkiem 
zwalczania zagrożenia gazowego w strefie przypowierzchniowej jest odwiercenie otworów 
wiertniczych do warstw karbonu (dróg migracji gazów), spełniających funkcję degazacyjną 
nadkładu karbonu. 

b. Aktywne środki górnicze polegają na podpięciu naturalnych upustów gazów z byłych 
kopalń (rury w szybach degazacyjnych) do pomp lub sprężarek. Metoda taka przynosić może 
efekty w kopalniach silnie gazowych. W Polsce ze względów ekonomiczno-technicznych nie 
wprowadzono tego rozwiązania chociaż propozycje takie zostały opracowane przy likwidacji 
kopalń silnie gazowych KWK "Marcinek" i KWK "l Maja" [13]. 

2. Środki profilaktyki budowlanej 
a. Dla budownictwa istniejącego: 
- Metody wentylacji zamkniętych przestrzeni budynków, 
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poprawa skuteczności istniejącej wentylacji grawitacyjnej lub zabudowa dodatko
wych kanałów wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach naziemnych (piwnice, 
garaże itp.)- rys. l, 

powietrze 
zewnętrzne 

kratka wywiewna 
w przewodzie 
wentylacyjnym 
w piwnicy 

l . . · 
~/ ' / , ' ' 
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Rys. l . Przykładowe rozwiązania wentylacji grawitacyjnej piwnic na terenach zlikwidowanych kopalń podziemnych 

Fig. l. Examples of gravitational vcntilation o f cellars on the territery o f abandon cd subsurfacc mines 

instalowanie systemów wentylacji mechanicznej w połączeniu z monitoringiem stę
żenia gazów w pomieszczeniach naziemnych. W tym przypadku zaleca się stoso
wanie wentylacji wyporowej lub nawiewno-wywiewnej o niskim współczynniku 
nadciśnienia w pomieszczeniu. Przykład rozwiązań wentylacji pomieszczeń naziem
nych przedstawiono na rysunku 2. 

- Metody uszczelniania fundamentów, ścian i płyt podłogowych w budynkach. 
Wszystkie otwory, pęknięcia i szczeliny w betonowym fundamencie lub murze należy 
uszczelnić, aby uniknąć przedostawania się gazu do wnętrza budynku. Do tego celu 
wykorzystać można szeroką gamę środków iniekcji uszczelniającej w budownictwie 
(żywice epoksydowe; żywice akrylowe; zaczyny cementowe i polimero-cementowe; 
żywice i pianki poliuretanowe). 
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Rys. 2. Przykładowe rozwiązanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej piwnic o małej powierzchni 

użytkowej na terenach szczególnie zagrożonych gazami kopalnianymi 

Fig. 2. Examples o f a supply- ex haust vcntilation o f ce!lars o f a smal! usable area on the territery o f threatencd by 

mining gas emission 

W przypadku szczególnie dużego zagrożenia gazowego istnieją budowlane metody 
iniekcyjnego uszczelniania podłoża pod budynkiem. Nie jest to sposób ekonomicznie 
uzasadniony i łatwiej wykonać dodatkowąpłytępodłogowa z uszczelnieniem gazowym. 

b. Dla budownictwa projektowanego. 
- Budowa budynków na filarach z poduszką powietrzną: 

Sesja I 

Na obszarach szczególnego zagrożenia gazami kopalnianymi projektowanie zabudowy 
terenu powinno być prowadzone z ograniczeniem wykonywania budowli podpiwni
czonych. Zalecenia takie powinny być skonstruowane w wytycznych administracji pań

stwowej ds . zabudowy na terenach pogómiczych. Dodatkowo w wytycznych powinny 
obowiązywać zakazy wykonywania studzienek i kanałów samochodowych w garażach. 
W przeciwnym wypadku projekt budynku musi uwzględniać izolację gazoszczelną 
fundamentów, płyty podłogowej i ścian pomieszczeń piwnicznych. Dodatkowo zaleca 
się budowanie budynków z wykorzystaniem tzw. "podpory powietrznej" pod płytą 
podłogową (rys. 3). 
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otwory w częśc i 
naziemnej fundamentów uszczelnienie przeciwgazowe 

w strukturach podło~~--

Rys. 3. Budowa obiektów na tzw "poduszce powietrznej" 

Fig. 3. Building an objects with air cushion 

- Stosowanie warstw infiltrujących: 
Wokół istniejącego budynku do głębokości poniżej płyty podłogowej stosuje się warstwę 
granularną,' najczęściej z płukanego żwiru w celu swobodnego przepływu powietrza 
glebowego. Jest to system pasywnej degazacji podłoża budynku. W przypadku terenów 
szczególnie zagrożonych wskazane jest zastosowanie aktywnej degazacji poprzez 
systemem przewodów wokół budynków w materiale obsypowym fundamentów. System 
drenażu może być podpięty do pionowego przewodu wentylacyjnego lokalizowanego 
około l ,5 m ponad okap dachu, który z kolei może być montowany na ścianach 
zewnętrznych. Drenaż może być zakończony pionowym przewodem wentylacyjnym 
o wysokości l m nad powierzchnią ziemi w odległości minimum 4 m od budynku 
(rys. 4, 5). Takie rozwiązanie stosowano między innymi na Ukrainie. 

- Uszczelnianie powierzchni fundamentów ścian i podłóg: 
Rozróżnia się tutaj różne techniki izolacji fundamentów i płyt podłogowych. Należy 
podkreślić, iż izolacja gazowa musi być izolacją wodoszczelną. Na rynku budowlanym 
istnieją dostępne materiały hydroizolacyjne, które w pełni mogą zabezpieczyć ściany 
piwnic, czy powierzchnie fundamentów lub płyt podłogowych. 

rurki wentylacyjne 
w fundamentach 

płyta podłogowa 

uszczelnienie przeciwgazowe 

warstwa gamulama 

Rys. 4. Pasywna degazacja budynku z wypełnieniem podłoża płyty podpodłogowej warstwą granulamą 

Fig. 4. Passive dcgassing o f a house with filling o f sub-floor o f floor panel with granul ar laycr 
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/ uszczelnienie przeciwgazowe 
warstwa gamulam'! 

Rys. 5. Aktywna degazacja budynku w warstwie granulamej pod płytą podłogową 

Fig. 5. Active degassing ofhouse in sub-floor granular layer offloor panel 

- Izolacja połączeń budynków z sieciami komunalnymi: 
Zaleca się uszczelnienie budynków z sieciami komunalnymi (wodociągowo-kanaliza
cyjnymi, gazowniczymi, elektrycznymi i telekomunikacyjnymi podziemnymi) w taki 
sposób aby pozostawić jak najmniej przejść przez struktury kontaktowe. 

Przedstawione metody i sposoby zwalczania zagrożenia gazami kopalnianymi dotyczą 

pomieszczeń zamkniętych do których dostęp maja ludzie. Jeżeli chodzi o pozostałe budowle, 
a więc różnego rodzaju studzienki rewizyjne, kanały, itp., które stanowią elementy uzbrojenia 
terenu, to nie należy je roszczelnić w celu niedopuszczenia do nagromadzeń niebezpiecznych 
stężeń gazów. Podstawową zasadą zachowania bezpieczeństwa jest umożliwienie naturalnego 
odpływu gazów do atmosfery. W przypadkach, gdzie jest to niemożliwe, a więc wymagane jest 
szczelne zamknięcie , należy taki element zabezpieczyć w tablice ostrzegawcze o .potencjalnym 
zagrożeniu gazowym. 

7. Podsumowanie 

Występowanie anomalnych stężeń gazów kopalnianych (COz, CH4) w warstwie podglebia 
na terenach zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego stwarzać może zagrożenie nagro
madzeniem niebezpiecznych stężeń gazów w pomieszczeniach naziemnych. 

Metody kontroli i zwalczania nagromadzeń gazów kopalnianych muszą być dobrane na 
podstawie stopni zagrożenia emisją gazów kopalnianych na danym terenie. Stopnie takie 
powinny być oparte o wyniki pomiarów zawartości gazów w podglebiu oraz intensywności 
emisji gazu do atmosfery jak również o wyniki pomiarów stężeń gazów w zamkniętych 
obiektach naziemnych. 

Przedstawiona klasyfikacja terenów pogómiczych stanowi propozycję do akceptacji władz 
górniczych i środowisk samorządowych w celu możliwości jej prawne'go unormowania. 
Ostateczne określenie zasad klasyfikacji zagrożeń terenów pogómiczych jest istotne w celu 
doboru metod i środków zwalczania zagrożenia gazowego w naziemnych obiektach istniejących 
i projektowanych. 
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Podstawowe metody zwalczania zagrożenia dzielą się na metody górnicze i budowlane. 
Metody górnicze powinny być realizowane na etapie likwidacji zakładu górniczego, a metody 
budowlane powinny obowiązywać w wytycznych administracji państwowej dotyczącej zabudo
wany na terenach po górniczych. Przedstawione rozwiązania w zakresie środków uszczelniających 
i wentylacyjnych w budownictwie istniejącym i projektowanym mogą znaleźć zastosowanie. 

W zależności od stopnia zagrożenia gazowego środki wentylacyjne dotyczą zapewnienia 
wentylacji grawitacyjnej, wentylacji nawiewno-wywiewnej o niskim współczynniku nadciś

nienia w pomieszczeniach oraz wentylacji mechanicznej w połączeniu z monitoringiem gazów 
kopalnianych w pomieszczeniach. 

Artykuł zrealizowano w ramach projektu celowego nr 9 T12A 147 99C/4652 realizowanego 
w Głównym Instytucie Górnictwa 
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Hazard caused by mining gases in houses and building on the territory 
of abandoned subsurface mines 

Abstract 

Methods of research and eontroi of the intensity of gas inflow to undersoil layers, after 
the mines were abandoned are presented in the paper. Gas migration causes them to penetrate 
to !ower storeys ofbuildings and earthen structures being a merrace to people's health and life. 

The results of measurements of gas concentration in undersoil layers, gas emission to 
atmosphere and their accumulation in buildings on the territory of closed clown mines are 
presented. The principles o f classification o f lands o f a bandorred mines in Czech Repuhli c and 
Great Britain were characterised. 

On the basis ofthe results ofmeasurements of gas emission and their monitoring in buildings 
the classification of lands into zones of gas hazard was suggested. Generał means of eontroi 
the gas hazard in existing and planed buildings are presented as well . 
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Wpływ likwidacji kopalń na stan zagrożenia pożarami endogenicznymi 

Słowa kluczowe 

Pożary podziemne- zagrożenie pożarowe -likwidacja kopalń 

Streszczenie 

W artykule postawiono tezę, że całkowita lub częściowa likwidacja kopalń może być 
przyczyną wzrostu zagrożenia pożarami endogenicznymi. Tezę tę starano się udowodnić na 
przykładzie trzech pożarów endogenicznych, które zaistniały w kopalniach likwidowanych 
w ostatnich latach. Podano także wskazania, których ścisłe przestrzeganie może znaczme 
ograniczyć zagrożenie pożarami endogenicznymi w kopalniach likwidowanych. 

l. Wstęp 

Pożary podziemne zawsze stwarzały i nadal stwarzają poważne zagrożenie dla załóg gór
niczych. Ponadto narażają one kopalnie na bardzo wysokie straty materialne. Większość pow
stałych w kopalniach pożarów to pożary endogeniczne. 

W tabeli l podano liczbę pożarów, które zaistniały w polskich kopalniach węgla kamiennego 
w ostatnim dziesięcioleciu [2]. Na 116 zarejestrowanych pożarów aż 83, czyli około 80% to 
pożary endogeniczne. Z tej liczby większość powstała w zrobach zawałowych ścian. 

Wskaźnik ilości pożarów na milion ton wydobycia utrzymuje się w ostatnich latach, a ściślej 
od roku 1995 na zbliżonym poziomie. 

W tabeli 2 pokazano koszty akcji pożarowych od 1990 do 1999 r. [2] . Każdy zaistniały pożar 
przyniósł wielkie straty. Koszt sześciu akcji pożarowych w 1999 roku wyniósł 22,8 mln zł, co 
daje średni roczny koszt jednego pożaru około 3,8 mln zł były jednak akcje bardziej kosztowne. 
Dla przykładu koszt akcji pożarowej w KWK "Bielszowice", która będzie omawiana w dalszej 
części artykułu, wyniósł ponad 5,5 mln zł . 

Oczywiście poza wykazanymi kosztami akcji pożarowych są o wiele większe koszty żmud
nych akcji profilaktycznych, prowadzonych całymi miesiącami, czasem nawet latami. Koszty 
akcji profilaktycznych obciążają bieżącą działalność kopalń i wpływają na pogorszenie jej 
zdolności do konkurowania na rynku węgla. 
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Tabela l. Zagrożen ie pożarowe i wskaźnik poiarowaści w polskich kopalniach węgl a kamiennego 

Table l. Firc hazard and fire index in polish coal mincs 

Rok 
Ilość pożarów Ilość pożarów Wydobycie netto 

W=LIT 1/W 
endogenicznych ogółem [mln ton] 

1990 Ił 17 154,5 O, l l 9 

1991 16 22 137,5 0,16 6 

1992 Ił 13 130,0 0,10 lO 

1993 l O 15 130,0 0,12 8 

1994 7 12 132,7 0,09 Ił 

1995 9 9 135,2 O ,o? 15 

1996 7 9 136,0 0,07 15 

1997 4 6 137,0 0,04 23 

1998 5 7 l 16,0 0,06 17 

1999 3 6 109,0 0,06 17 

Tabela 2. Koszty akcji pożarowych 

Table 2. Fi re - fighting costs 

Straty finansowe Lata l 990- 1999 

[mln zł] 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Całkowity koszt 
6,21 8,62 14,56 16,57 24,1 6,98 Ił ,75 22,58 l 1,0 22,84 -

wszystkich akcji 

Średni koszt roczny 
0,36 0,39 1,12 1,1 8 2,01 0,78 1,31 3,77 1,57 3,81 5,57 

jednej akcji 

Na koszt akcji pożarowej wpływają między innymi: 
- średni czas trwania akcji (8 dni w 1999 r, 6 dni w 1998 r), 
- ilość materiałów zużytych w ramach prowadzonej akcji, 
- koszty robocizny (ratownicy i pozostali pracownicy), 
- wartość wyposażenia technicznego wyrobisk objętych pożarem . 

2. Podstawowe czynniki decydujące o wzroście zagrożenia pożarami endogenicznymi 
w kopalniach, w szczególności w stanie ich likwidacji 

Na zagrożenie pożarami endogenicznymi ma wpływ wiele czynników takich jak: 
- wielkość sieci wentylacyjnej i czas jej zacieśniania lub likwidacji, 
- parametry wentylatorów głównych i możliwość ich regulacji, 
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- istniejące w sieci wentylacyjnej pola pożarowe i możliwość wyrównywania potencjałów 
wokół tych pól, 

- szczelność zrobów, zwłaszcza w sąsiedztwie głównych dróg wentylacyjnych, 
- występujące zagrożenia naturalne: 

stopień skłonności węgla do samozapalenia, 
zagrożenie metanowe, 
zagrożenie tąpaniami, 

zagrożenie temperaturowe. 
W wielu przypadkach mamy do czynienia w kopalniach z zagrożeniami skojarzonymi. 
W tablicy 3 zestawiono pożary, które zaistniały w kopalniach węgla kamiennego w ostatnich 

sześciu latach. Pożary te bardzo dokładnie zinwentaryzowano podając nazwy kopalń, numery 
pokładów a ponadto występujące w tych pokładach zagrożenia naturalne, które mogły mieć 
wpływ na częstotliwość występowania pożarów. 

Z analizy danych zamieszczonych w tablicy wynika, że na 39 wykazanych pożarów tylko 7 
miało miejsce na pokładach zaliczonych do piątej, najwyższej grupy skłonności do sa
mozapalenia. Natomiast aż 17 pożarów miało miejsce w pokładach zaliczonych do drugie:j, 
czyli stosunkowo niskiej grupy samozapalenia. Równocześnie jednak pokłady, w których 
zaistniały pożary w większości przypadków zaliczone były do zagrożonych tąpaniami. Za
grożenie metanowe odgrywa tutaj jak gdyby mniejszą rolę. Pożary zdarzały się prawie w tej 
samej liczbie we wszystkich kategoriach zagrożenia metanowego łącznie z niemetanowymi 
pokładami. 

Przeprowadzona analiza miała na celu wykazać, iż pożary endogeniczne występują częściej 
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z zagrożeniami skojarzonymi. Największy wpływ ma za
pewne zagrożenie tąpaniami, gdy stosowana profilaktyka może doprowadzić do zeszczelinowa
nia pokładu węgla i przez to ułatwić w nim penetrację powietrza. Szczególnie niebezpieczny 
pożarowo jest okres likwidacji kopalń z uwagi na częste i istotne zmiany w sieci wentylacyjne 
w takiej kopalni. W tabeli 3 wykazano także pożary, których przyczyną były roboty likwi
dacyjne. 

W czasie likwidacji kopalń należy: 
- szczegółowo analizować sieć wentylacyjną i zachodzące w niej zmiany w aspekcie 

wykonywanych robót likwidacyjnych, 
- zagęścić miejsca i częstotliwość kontroli stanu atmosfery kopalnianej, 
- wyznaczyć miejsca szczególnie zagrożone pożarami endogenicznymi, 
- wskazanym jest instalowanie urządzeń do automatycznej rejestracji tlenku węgla . 

Skuteczne zapobieganie pożarom endogenicznym wymaga dostatecznie wczesnego 
wykrycia początkowego stadium ich powstania. W polskich kopalniach podstawowym pa
rametrem wczesnego wykrywania oznak samozagrzewania się węgla jest wzrost zawar
tości tlenku węgla a ubytek tlenu w powietrzu kopalnianym. W ostatnich latach pożary 
wykrywane były przez czujniki CO - metrii automatycznej . W kopalniach likwidowa
nych najczęściej nie było i nie ma nowoczesnych instalacji do kontroli stanu atmosfery 
kopalnianej. Z ekonomicznego punktu widzenia pozornie nie opłaca się już inwestować 
w kopalnię likwidowaną. Zabraniają tego nawet przepisy dotyczące wykorzystywania dotacji 
z budżetu państwa na likwidację kopalń . W tymjednak przypadku należałoby odstąpić od tego 
przepisu. 
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Tabela 3. Pożary endogeniczne w KWK w latach 1994-2000 

Table 3. Spontaneous fires in coal mincs in years 1994-2000 

Lp. Kopalnia Pokład 
Zagrożenie 

pożarowe metanowe tąpaniami 

1994 rok 

l Barbara-Chorzów 510 IV - II 

2 B oryn i a 405/1 II III -
3 Borynia 363/1 II III -
4 Jankowice 408/l III III -
5 Kazimierz-Juliusz 510 V l II 
6 Makoszowy 405/l II II -
7 Zofiówka 362/ l I IV -

1995 rok 

l Brzeszcze 405/1 IV IV -
2 Paryż 501 V - I 

3 Wujek 510 II I I i III 

4 Kazimierz-Juliusz 510 V I I 

5 Jas-Mos 510/ 1 I IV I 

6 Andaluzja 510 V - III 
7 Sośnica 408/1 II III -
8 Borynia 404/ 1 I III -
9 Kleofas 510 II I I 

1996 rok 

l Sośnica 409 II III -
2 Chwałowiec 401 V - -
3 Powstańców Śląskich 620 IV II II 
4 Zofiówka 101 I IV -
5 Mysłowice 510 IV III III 
6 Wujek 405 III I -
7 Nowa Ruda 301/302 II II -

1997 rok 
l Marcinek 406/1 II IV I 

2 Śląsk 502 II IV III 

3 Andaluzja 51 0li! V - III 
4 Śląsk uskok II - -

1998 rok 

l Wujek 510 II I III lub l 

2 Knurów 405/1 II - II 
3 Anna 703/1-2 II II I 

4 Wujek 501 II I III 

5 Julian 504/2 IV - -
1999 rok 

l Porąbka-Klimontów 510/DE V - I 

2 Rydułtowy 713/1-2 II I I 

3 Polska-Wirek 510 IV - II 

4 Katowice-Kleofas 510 III - II 

5 Wesoła 501 m IV III 
6 Piekary 510 II - III 

2000 rok 

l Bielszawice 412/2 IV IV II 
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Na przykładzie trzech pożarów endogenicznych zaistniałych w kopalniach "Barbara-Cho
rzów", "Porąbka-Klimontów" i "Bielszowice" chcielibyśmy wykazać, że nie przestrzeganie 
postawionej tezy prowadzi do uciążliwych, niebezpiecznych i kosztownych akcji pożarowych. 
W pierwszych dwóch przypadkach obyło się, na szczęście, bez wypadków śmiertelnych, na
tomiast w kopalni "Bielszowice" dopiero śmierć metaniarza stała się sygnałem do rozpoczęcia 
akcji pożarowej. Poszczególne przypadki omówione zostaną według chronologii zdarzeń. 

3. Pożar w KWK "Barbara-Chorzów" 

Od lipca 1993 r. kopalnia "Barbara-Chorzów", decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu 
i Handlu postawiona została w stan całkowitej likwidacji. Plan docelowy likwidacji zakładał 
pozostawienie wyrobisk przyszybowych na poziomach 321 i 630 m w celu odpompowywania 
wody z kopalni "Barbara-Chorzów" i "Siemianowice". 

Przekop główny na poziomie 630 m przecina pokład 510 w partii DE, którego miąższość 
wynosi l 0-11 m (rys. l) . W miejscu przecięcia wyrobiska z pokładem tj. w stropie wyrobiska 
zauważono w dniu 13.02.1994 r. oznaki samozagrzewania się węgla. W miejscu tym pustka nad 
obudową wyrobiska wypełniona była drewnianym kasztem. Postanowiono zlikwidować pożar 
przy użyciu wody. W tym celu rozpięto opinkę stropu i użyto wody. Jednakże zamiast ocze
kiwanego rezultatu gaszenia, działania te doprowadziły do szybkiego rozwoju pożaru. Zgło
szono akcję pożarową. 
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Szyby Północne 
KWK Siemianowice 

>. 

Szyb Zygmunt August Szyby Kolejowe 

Przek-op główny poz. 32 

Przekop główny poz. 630m 

Rys. I. Uproszczony schemat przestrzenny KWK "Barbara-Chorzów" przed zaistnieniem pożaru 

Fig. I. Simpiified ventiiation diagram o f Barbara-Chorzow Co al Min c 
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Rys. 2. Maksymalne stężenie gazów w czasie akcji pożarowej 

Fig. 2. Maximum concentration o f fire gasses at thc time o f fire - fighting in Barbara-Chorzow Coal Min e 

Szyby Północne 
KWK Siemianowice 
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Szyb Z.~g_munt August Szyby Kolejowe 

l 

Prze'kop główny poz. 32 

Rys. 3. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania KWK "Barbara-Chorzów" po otamowaniu pola 

pożarowego 

Fig. 3. Simplified ventilation diagram ofBarbara-Chorzow Coal Mine 
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Stężenia gazów na wylocie z ogniska pożaru szybko wzrastały. Największe stężenie poka
zano na rysunku 2. Mimo bardzo wysokich stężeń tlenku węgla i wodoru mieszanina tych gazów 
znajduje się poza trójkątem wybuchowości. Jest to spowodowane małą zawartością tlenu. Stan 
taki stanowi jednak duże zagrożenie, gdyż zwiększenie ilości tlenu wprowadza natychmiast 
mieszaninę w trójkąt wybuchowości. 

Wartość wskaźnika Tricketta w pobliżu 1,5 świadczy o tym, iż w dalszym ciągu bardzo 
intensywnie paliło się drewno w kaszcie nad obudową wyrobiska zaś wysoka wartość wskaźnika 
Grahama dowodzi o rozwoju pożaru. 

W tej sytuacji przystąpiono do budowy tam pożarowych. Rozmieszczenie tam pokazano na 
rysunku 3. W pierwszej kolejności zabudowano tamę TP-1 w prądzie wlotowym powietrza. Po 
zamknięciu tamy TP-1 wykonano w przekopie do pokładu 506 korek o długości 5 m jako tamę 
TP-2. W tamach zabudowano rury do poboru prób powietrza oraz odwadniające. Doszczelniono 
tamę TP-1 wykonując przed nią również pięciametrowy korek. Dodatkowo, w celu przys
pieszenia procesu gaszenia pożaru zabudowano tamę gaszącą TR w przekopie do pokładu 506/C 
(rys. 4). Korki izolujące pokazane na rysunku 4 zabudowano w terminie późniejszym w ramach 
planowanej likwidacji kopalni. Akcję pożarową zakończono w wyniku izolacji pola pożarowego 
po pięciu dniach. Przystąpiono do wyrównywania ciśnień na tamach pożarowych. 

Stężenie tlenku węgla poza tamami TP-1 i TP-2 po wyrównaniu ciśnień pokazano na 
rysunku 5. W efekcie wyrównywania ciśnień uzyskano zmianę kierunku przepływu gazów 
w przestrzeni otamowanej. Tama TP-1 stała się tamą wylotową a tama TP-2 wlotową. 

Szyby Północne 
KWK Siemianowice 

l 
To/ 

l ~, 

~ ~ITI~ 
TP- p 

< -'!<:."!!_ ITP-1' .... 
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Szyb Zygmunt August Szyby Kolejowe 
r ""' · .. : 

PrzeKop główny poz. 32 

Przekop główny poz. 630m 

!':~~e_):c. .!._z~ l_acyjny 

Rys. 4. Uproszczony schemat przestrzenny przewietrzania KWK "Barbara-Chorzów" po wykonaniu korków 

izolacyjnych 

Fig. 4. Simplified ventilation diagram ofBarbara-Chorzow Coal Mine 
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Fig. 5. Changes in concentration ofmonoxide carbon behind fire stoppings in Barbara-Chorzow Coal Mine 
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Rys. 6. Zmiany współczynników Grahama i alarmującego "L" za tamą wylotowa TP-1 

Fig. 6. Changes in fire indexes behind fire stoppings in Barbara-Chorzow Coal Mine 
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Zmiany współczynników Grahama i alarmującego "L" za tamą wylotowa TP-1 wskazują, że 
aktywność pożaru otamowanej przestrzeni słabnie (rys. 6). Całkowite jednak wygaszenie pożaru 
obserwujemy dopiero w rok po jego zaistnieniu, czyli w marcu 1995 r. 

W kopalni "Barbara-Chorzów" nie zarejestrowano wcześniej pożaru endogenicznego, od co 
najmniej kilku lat. Można, zatem wysunąć wniosek, iż to właśnie realizowany od ponad sześciu 
miesięcy działania likwidacyjne w kopalni przyczyniły się do powstania pożaru. Przedstawiony 
przypadek pożaru endogenicznego świadczy o tym, że w okresach likwidacji wyrobisk i za
cieśniania sieci wentylacyjnej należy szczególną uwagę zwrócić na wczesne wykrywanie po
żarów, zagęszczając czasookres i miejsca pobierania prób powietrza. W tym okresie mamy, 
bowiem do czynienia z dużą ilością powietrza przepływającego przez coraz mmeJszą sieć 
wyrobisk, co stwarza wzrost zagrożenia pożarami endogenicznymi. 

4. Pożar w KWK "Porąbka-Klimontów" 

W końcu 1998 r., na skutek wyczerpywania złoża KWK "Porąbka-Klimontów" postawiona 
została w stan całkowitej likwidacji . 

W dniu II czerwca 1999 r na początku zmiany rannej stwierdzono wypływ dymów z upado
wej wentylacyjno-podsadzkowej na poz. 470 m. Podczas kontroli wyrobisk oddziału G-II na po
ziomie 550 m stwierdzono otwarty ogień w rejonie przejścia wydobywczego przez pokład 51 O m 
w odległości ok.l40 m od przekopu przewozowego południowego na poz. 550 m (rys. 7) . 

.. t 

Szyb Lecmy Szyb Południowy 
Szyb Ryszard Szyb Jadwiga .--- ·· 

n ...-: ' 

. 7 
; sto i 

Rys. 7. Uproszczony schemat przewietrzania KWK "Porąbka-Klimontów" przed zaistnieniem pożaru 

Fig. 7. Simplified ventilation diagram ofPorąbka-Klimontów Coal Minc 
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W rejon ogniska pożaru skierowano zastępy ratowników, którzy przystąpili do aktywnego 
gaszenia wodą. W międzyczasie ograniczono dopływ powietrza do ogniska pożaru wykonując 
w orcie wydobywczym przegrodę z podwójnego płótna podsadzkowego a następnie z płótna 
wentylacyjnego. W dalszej kolejności przystąpiono do budowy tamy wlotowej TP-1 i pozo
stawiono linię chromatografu pomiędzy tamą a ogniskiem pożaru. 

Pokład 51 O wybrany był na warstwy, zaliczany był do IV i V grupy skłonności do samozapale
nia, I stopnia zagrożenia tąpaniami i klasy B zagrożenia pyłowego. Jest to pokład niemetanowy. 

Analiza składu gazów pożarowych w rejonie ogniska pożaru wykazała już po około 24 godz. 
od rozpoczęcia akcji, koncentrację wybuchową mieszaniny gazów (rys. 8). W tej syh1acji 
wycofano zastępy ratownicze i przystąpiono do ograniczenia dopływu powietrza. Po kilku 
godzinach ograniczono ilość dopływającego powietrza do ogniska pożaru z około 130m3/min 
do około 60 m3/min. Koncentracja gazów pożarowych utrzymywała się jednak na granicy 
trójkąta wybuchowości. W trzecim dniu akcji rozpoczęto podawanie azotu z wydajnością około 
1000 m3/min, co jednak również nie przyniosło zamierzonego skutku. 

Pokazane na rysunku 9 stężenie tlenku węgla w orcie wydobywczym i w upadowej wenty
lacyjno-podsadzkowej dowodzą, że w kontrolowanej przestrzeni intensywnie rozwijał się pożar. 

Fotwierdza to także wykres zmian wskaźnika Grahama w orcie wydobywczym i w upadowej 
wentylacyjno-podsadzkowej pokazany na rysunku 10. 

W tej sytuacji, dla zapobieżenia dalszemu rozwojowi pożaru zdecydowano się na podsa
dzenie upadowej wentylacyjno-podsadzkowej przy równoczesnym ciągłym podawaniu azotu 
bezpośrednio do ogniska pożaru . W efekcie tych działań stężenie gazów pożarowych zmniej
szyło się na tyle, że nie zagrażało wybuchom. Można, więc było zakończyć budowę tam 
pożarowych TP-1, TP-2 i TP-3 (rys. 11). 

Po wykonaniu szczelnej izolacji pola pożarowego w piątym dniu zakończono akcję poża
rową. Wykonane schemat potencjalny (rys. 12) pozwolił na wyrównanie ciśnień wokół pola 
pożarowego. 

·········-·-··--·-··--·-······-····· 
20t-~~~------------------------------------------------------~i 

15+-----+-7--r--·-... _____ __________ ~---~
1 

Y O IOt---~T-----------------------------------------------~~~--~ 

lO 20 30 40 50 60 

mieszanina gazów wybuchowych,% 

Rys. 8. Maksymalne stc;żcnic gazów w czasie akcji pożarowej 

Fig. 8. Maximum conccntration offirc gasscs at the timc offire- fighting in Porąbka-Klimontów Coal Minc 

660 Session I 



(/l 
(1l 

~-11 '"r1 !'l a:;· 

:o CO,% 
n CO,% o o .... .... "' "' w w ~ ~ 
g ?! o .... "' w ~ c.n Ol -.j co <.C o in o in o in o in o in 
~Vl o o o o o o o o o o 
" "' "' . 12/6/99 2:30 
~- ~ 12/6/99 13:00 ........... ę:;;: .... , 12/6/99 20:21 
g ~f 12/6/99 15:44 .... ·:.::·.- 13/6/99 14:12 
g '< 12/6/99 18:29 ~ 14/6/99 8:04 
g g 12/6/99 21 :14 ~ 15/6/99 1:55 
:c. g 1216/99 23 .58 / 1516/99 19:47 
g ą . ) 16/6/99 13:38 (/l 

g, ;'; 13/6/99 2:43 \ 17/6/99 7:30 ~ 
g ';:::: 13/6/99 5:28 I 18/6/99 1:21 ~ 
g g 13/6/99 8:12 •\_ 18/6/99 19:12 !'l 

5: 2 13/6/99 10:57 -~~ 19/6/99 13:04 ..... ~ 
" ;l 13/6/99 13:42 ...... . ""--·- 20/6/99 6:55 -.~ ... ............ .. ..,.,.., ... .. .. ... "=- ~ 
g {)Q ·:i., ~ 21/6/99 0•47 ...... ... ....... .. ..... ;; o g- '" 13/6/99 16:27 ;;;:.::,:=~· _ _ _ ·· .. > 2116199 18;38 ~ a 
::l :<; 13/6/99 19•11 .-.-.-.·.~·.-.-.-·.-.. ·.-.... ?:' ~ !'l 
er o · :;:;:-:.-.:·:::. ·.:: .. ':':'._.:::: _ ••· 22/6199 12•30 ~ ,g 
" Ci 13/6/99 21 :56 ·:: ... ~;.::.:;-·::. :-: =!::·· .· 23/6/99 6•21 --::: r;· .. ... .. .. .. .. .... . >-o 
g_ ~ 14/6/99 0:41 ~ 24/6/99 0:12 . .... ....... . 8.. 
::!l o.. 14/6/99 3:25 ... ... ... ... ... ·'-' 24/6/99 18:04 .. .... -~~ .:;;;.. ::::::: N_ 

~ ~ 14/6/99 6:10 f·. 25/6/99 11 :55 .... ...... .... _;~~::: · · Ci) 
o :<; .. . ............ .. ......... .. . ::~ 26/6/99 5:47 §l 
:g ~ 14/6/99 8:55 ·~ 26/6/99 23:38 ~-

O• ::::: . ._..... ~ 4/7/99 10•12 :<; ::l 15/6/99 9:37 .. . . .. .. .. ~ . 

n .g_ 15/6/99 12·22 ·.~ 517199 4 :04 
g . 5/7/99 21:55 
~ 15/6/99 15:07 

O\ 11 ~ 
O\ 



0\ 
0\ 
N 

li 
100 G 100 G ............ .... "' w "" c.n .... "' w "" "" c.n ~ ~ ~ ~ ~ o .... "' o o o o o o .." ::0 ~ ~ "" "' o ~ ~ "" "' o ~ ~ "" "' o 

<f-i " '< 
"' 12/6/99 2:30 

"" "" 
12/6/99 13:00 

12/6/99 20:21 o N 12/6/99 15:44 
13/6/99 14:12 ::r 3 12/6/99 18:29 ., o;· 
14/6/99 8:04 o o OQ '< 12/6/99 21 :14 15/6/99 1 :55 " "' ~ 

15/6/99 19:47 :;- "' 12/6/99 23:58 ;o; 

16/6/99 13:38 tZl 
::t1 "' 13/6/99 2:43 ... N• 

n o 
17/6/99 7:30 " ;;;.: 13/6/99 5:28 ::r :;· 

"' 18/6/99 1 :21 o p_ 
13/6/99 8:12 o " o 

18/6/99 19:12 ~ X ... 
o ~ 

., 13/6/99 10:57 ::r 19/6/99 13:04 ...., o- ., 
13/6/99 13:42 20/6/99 6:55 c: " 3 ::r ., 

21/6/99 0:47 ::s :;· 
~ 13/6/99 16:27 p.. p_ 

~ o 13/6/99 19:11 21 /6/99 18:38 ..., ::t1 ... 
()Q ... " 22/6/99 12:30 ..., " n· 13/6/99 21:56 o "' 23/6/99 6:21 s= o ~ 14/6/99 0:41 ::s "O 

24/6/99 0:12 p.. "O p_ 
:;· o 14/6/99 3:25 

24/6/99 18:04 ~ 
o-

"a '< 14/6/99 6:10 25/6/99 11 :55 ::; · ~ :;· " 14/6/99 8:55 26/6/99 5:47 ::;· N 
0:1 '< 

()Q "' 3 14/6/99 11:40 26/6/99 23:38 
N a- -· 27/6/99 17:30 o "' " 14/6/99 14:24 
o 

.... 
"' "O 

28/6/99 11 :21 N o "' 14/6/99 17:09 p_ 

29/6/99 5:12 ::r o 
o ~ 14/6/99 19:54 

29/6/99 23:04 N ..!!. o 
~ 14/6/99 22:38 30/6/99 16:55 ~ n 15/6/99 1 :23 1/7/99 10:47 o o 

o -< 15/6/99 4:08 2{7/99 4:38 e. ;;;-
2/7/99 22:30 :s: " 15/6/99 6:52 ::Ś . 
3/7/99 16:21 :;· o 

15/6/99 9:37 "' ..!!. 
4/7/99 10:12 15/6/99 12:22 5/7/99 4:04 

~ l i 15/6/99 15:07 5/7/99 21:55 
{/) 
{/) 

a· 
::s 



. 'i'. 
l 510/ 

Szyb LeÓOiy 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

Szyb Poludniowy 
Szyb Ryszard Szyb Jadwiga __ 

Rys. 11. Uproszczony schemat przewietrzania KWK "Porąbka-Klimontów" po otamowaniu pożaru 

Fig. 11. Simplified ventilation diagram o f Porąbka-Klimontów Coal Mine 
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Rys. 12. Zdjęcie depresyjne wokół pola pożarowego po wyrównaniu potencjałów 

Fig. 12. Potential diagram ofventilation ofPorąbka-Klimontów Coal Mine 
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Również i ten przypadek potwierdza związek zaistnienia pożaru z likwidacją kopalni. 
Wskazuje to na konieczność zagęszczenia kontroli składu powietrza kopalnianego w celu 
wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego . Akcja pożarowa i późniejsza profilaktyka 
spowodowały wydłużenie terminu likwidacji poszczególnych części kopalni. 

5. Pożar w KWK "Bielszowice" 

KWK "Bielszowice" składa się z dwóch dawniej samodzielnych kopalni "Zabrze" i "Biel
szowice". Część należąca do kopalni "Zabrze" z uwagi na wyczerpywanie się złoża poddana 
została całkowitej likwidacji . W pierwszej kolejności likwidacji poddane zostały wyrobiska 
łączące szyby PGI i PGII z szybami głównymi KWK "Bielszowice" na poziomach 520 i 516 m. 
Na tym to właśnie poziomie powstał pożar. 

W dniu 03.01.2000 r. na zmianie rannej pełniący dyżur zastęp ratowników zauważył 
pracownika oddziału wentylacyjnego-metaniarza w pobliżu tamy TP-1 (rys. 13) nie dającego 
oznak życia. Początkowo sądzono, że przyczyną śmierci pracownika jest nagły wypływ gazów 
toksycznych z izolowanej tamą TP-1 przestrzeni, spowodowany tąpnięciem . Jednakże dalsze 
rozpoznanie sytuacji wykazało, że za tamą TP-1 rozwija się pożar. W tej sytuacji wieczorem 
tego samego dnia zgłoszono akcję pożarową. 

Szyb '" Pawlów Górny" l Szyb "Pawlów Górny" 11 

ch. w~dny I 

Rys. 13. Uproszczony schemat przewietrzania KWK "Biclszowice" na poziomach 516 m, 520 m, 570 m 

Fig. 13. Simplified vcntilation diagram for levcls 516 m, 520 m, 570 m o f Bielszawice Coal Min c 
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Przypuszczalny obszar objęty pożarem izolowany był pięcioma tamami. Akcja pożarowa 
skupiła się, więc na doszczelnieniu tych właśnie tam izolacyjnych, które przemianowano na 
tamy pożarowe . 

Po siedemnastu dniach niezwykle ciężką i kosztowną akcję pożarową zakończono . Z po
kazanej na rysunku 14 zmiany stężenia gazów wynika, że nawet po okresie dziesięciu dni od 
zakończenia akcji stężenia gazów pożarowych w otamowanej przestrzeni były bardzo wysokie. 
Rysunek ilustruje stężenie gazów spoza tamy TP-3. Stężenie gazów pożarowych szybko jednak 
zmniejszały się i już w pierwszej dekadzie marca były bliskie zeru. 

9-r----------------------------------------------------------------------, 

8 

6 ---·--··---· - - ···· 

31.01 02.02 06.02 09.02 1.C.02 16.02 18 .02 23.02 25..02 29.02 02.03 07.03 01.0:l 1-4.03 16.03 19.03 2t.03 28.03 05.04 14.().4 25.04 05.05 1 5 .t~5 23.0S 3105 03.06 16.06 

Data 

Rys. 14. Zmiany stC(ŻCI1 gazów po otamowaniu pola pożarowego w KWK Bielszawice 

Fig. 14. Changes in firc gas conccntration bchind firc s toppings in Bielszawice Coal Minc 

Fakt zaniku pożaru w otamowanej przestrzeni potwierdza rówmeż zmiana wskaźnika 
Grahama, który już od początku marca przyjmuje wartości zerowe (rys. 15). Nie udało się 
określić nawet w przybliżeniu miejsca pożaru z uwagi na rozległość sieci wyrobisk i wcześ
niejsze ich otamowanie w ramach likwidacji. W związku z tym nie było podstaw do objęcia 
odizolowanego rejonu statusem pola pożarowego , tym bardziej , że już z początkiem marca 
znikły objawy pożaru a stężenia gazów pożarowych spadły do zera. 

Zaistniała sytuacja była jednak niezwykle poważna i zagrażała egzystencji całej kopalni . 
Tamy pożarowe zlokalizowane były, bowiem w pobliżu szybów głównych. Pomimo nie utwo
rzenia pola pożarowego dalsze roboty likwidacyjne wstrzymano do czasu szczelnego podsa
dzenia wyrobisk w otamowanej przestrzeni. 

Przyczyną pożaru była zapewne filtracja powietrza przez otamowaną przestrzeń spowo
dowana różnicą spiętrzeń wentylatorów głównych zainstalowanych przy szybie Pawłów Górny 
II i szybie IV (rys. 13). 
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Rys. 15. Zmiany wartości wskaźnika Grahama po otamowaniu pola pożarowego 

Fig. 15. Changes in Graham indcxcs behind firc stoppings in Bielszawice Coal Minc 

Kopalnia podjęła działania zmierzające do kontroli składu powietrza w wyrobiskach czyn
nych wokół rejonów likwidowanych przy użyciu czujników metanowo-pożarowych. 

Również ten przypadek potwierdza postawioną wcześniej tezę o konieczności zwiększonego 
monitoringu parametrów sieci wentylacyjnej na likwidowanych kopalniach. Znamienny jest 
czasokres, po którym powstawały pożary we wszystkich omawianych przypadkach od chwili 
rozpoczęcia robót likwidą.cyjnych. Jest to czas około sześciu miesięcy. 

6. Podsumowanie 

Omówione akcje pożarowe potwierdzają dobitnie postawioną na wstępie tezę, że na ko
palniach likwidowanych powinny być: 

- szczegółowo przeanalizowane sieci wentylacyjne w zakresie przewidywanych robót 
likwidacyjnych; 

- instalowane urządzenia do automatycznej rejestracji tlenku węgla . Koszty takich in
stalacji są niższe od strat poniesionych w czasie akcji pożarowej i późniejszej pro
filaktyki; 

- zagęszczone miejsca i częstotliwość kontroli stanu atmosfery kopalnianej. Szczególnie 
niebezpieczny jest okres ok. sześciu miesięcy od chwili rozpoczęcia likwidacji, czyli od 
chwili rozpoczęcia zmian w sieci wentylacyjnej; 

- wydatek i spiętrzenia wentylatorów głównych dostosowane do rozległości sieci wenty
lacyjnej; 
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- wykonane plany p. pożarowe likwidowanej kopalni (inne niż plany p. poż. w kopalni 
czynnej). 

Referat zrealizowano w ramach badań statutowych nr 11 .11.100.663 
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Influence of abandoning mines on the spontaneous fire hazard 

Abstract 

The thesis that total or partial abandoning mines is a reason for an increase in spontaneous 
fire hazard is presented. There is an attempt at proving the thesis on the basis of three 
spontaneous fires, which occurred, in abandoned mines in the last few years. Some directions 
and advice were given, which w hen observed, can reduce spontaneous fire hazard in abandoned 
min es. 
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Techniczny aspekt monitoringu obudowy kotwiowej w KWK Jankowice 

Słowa kluczowe 

Obudowa -kotwie -warstwy stropowe- stateczność- górotwór- kontrola 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono informacje o badaniach stateczności stropu zabezpieczonego 
obudową kotwiową, które są prowadzone w wyrobisku drążonym w tej obudowie. Analizując 
wyniki uzyskane z obserwacji rozwarstwień warstw stropowych, obciążeń kotew, ocenia się 
stopień stateczności wyrobiska zabezpieczonego obudową kotwiową oraz możliwości wystą
pienia zagrożenia ze strony opadu skał stropowych lub wystąpienia obwału. Na tej podstawie 
dokonuje się oceny skuteczności skotwienia warstw stropowych i przyjętej siatki kotwienia. 
Uzyskiwane wyniki wykorzystywane są przy opracowywaniu nowych projektów kotwienia 
danej partii złoża i odpowiedniego zaprojektowania siatki kotwienia. 

l. Wstęp 

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 sposób ten pozwala zapewnić bezpieczne warunki 
w wyrobisku, które określa się na podstawie oceny obciążenia kotew i deformacji stropu- jego 
rozwarstwienia. 

Przy zastosowaniu obudowy podporowej w wyrobiskach korytarzowych, wszelkie zmiany 
zachodzące w górotworze w zakresie deformacji, powstawania odspojeń warstw skalnych, 
nacisku na obudowę itp. uwidaczniają się suwami w złączach, wybrzuszaniem lub pękaniem 
opinki, deformacją rozpór czy obudowy. Wyrobisko jednak nadal zachowuje swoją funk
cjonalność i nie występuje nagłe zagrożenie utraty jego stateczności (poza przypadkiem wy
stąpienia tąpnięcia). 
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W wyrobiskach z obudową kotwiową zjawiska i zmiany w górotworze posiadają inny 
charakter. Niszczenie warstw stropowych i ociosowych nie ujawniają się na ogół w sposób 
wizualny na obrysach wyrobiska lecz zachodzą "ukrycie" w głębi górotworu. Strop i ocios 
zachowuje pozory stateczności i bezpieczeństwa . W wyniku przekroczenia krytycznych ob
ciążeń (nośności zainstalowanych kotew) lub wystąpienie nadmiernie wysokiego rozwar
stwienia się skał stropowych, mogą wystąpić skokowe zmiany stateczności wyrobiska, wy
rażające się załamaniem i opadem skał stropowych na większym lub mniejszym jego odcinku. 

W świetle dotychczasowych doświadczeń, ocena stateczności warstw stropowych może być 
dokonywana między innymi poprzez pomiar rozwarstwień. Ważnym dla oceny pracy obudowy 
kotwiowej jest fakt, czy rozwarstwienia powstają przy stropie wyrobiska, czy poza półką 
skotwianych skał. Analizując zebrane dotychczas wyniki rozwarstwień skał stropowych, w wa
runkach górotworu karbońskiego można wyróżnić dwie charakterystyczne stref'y powstawania 
rozwarstwień . Pierwsza obejmuje rozwarstwienia powstające w bezpośrednim sąsiedztwie stro
pu wyrobiska, tj. do wysokości 1,2 m i te nie stanowią większego zagrożenia dla stateczności. 
Druga strefa rozwarstwień, ujawniająca się w obszarze wpływów ciśnienia eksploatacyjnego, 
obejmuje rozwarstwienia powstałe bezpośrednio ponad pułapem skotwianych skał. Rozwar
stwienia w tej strefie są szczególnie niebezpieczne dla utraty stateczności i wymagają wnikliwej 
kontroli. Dokładniejsze rozpoznanie tej strefy rozwarstwień wymaga prowadzenia pomiarów 
rozwarstwieniomierzem wielopoziomowym (wielopunktowym) lub sondą ekstensometryczna. 
Analiza tak mierzonych rozwarstwień wymagajednak większych doświadczeń i z tego powodu 
pomiary te stosowane są w ograniczonym zakresie. Pomiar rozwarstwień prowadzony z wyko
rzystaniem rozwarstwieniamierzy jest tym dokładniejszy, im wcześniej po odsłonięciu stropu 
zostaną one zainstalowane i im szybciej zostanie dokonany pierwszy pomiar. 

W referacie przedstawiono informacje na temat monitoringu obudowy kotwiowej w kopalni 
"Jankowice", który prowadzony jest metodami tradycyjnymi i nowoczesnymi przy wyko
rzystaniu kotew oprzyrządowanych, sond ekstensometrycznych oraz introskopowej kamery 
podczerwieni. 

2. Ogólne zasady kontroli obudowy kotwiowej - monitoring 

Stosowanie obudowy kotwiowej wymaga opracowania projektu kotwienia. Projekt winien 
być opracowany zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi, w tym z Rozpo
rządzeniem MPiH z dnia 14.04.1995 r., znowelizowanym Rozporządzeniem Ministra Gos
podarki z dnia 1.12.1997 przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy naukowej i technicznych roz
wiązań. Powyższe przepisy wymagają 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 obo

wiązków, które spoczywają na osobach odpowiedzialnych za wykonywanie obudowy kot
wiowej. Elementy obudowy i stosowany sprzęt powinny posiadać stosowne dopuszczenia. 

Pod pojęciem kontroli prawidłowości zabudowy kotew rozumie się sprawdzanie nastę
pujących elementów: 
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- prawidłowość wklejania i rozmieszczenia kotew, 
- przyleganie podkładek, 
- badanie nośności kotew. 
Kontrola prawidłowości zabudowy sprowadza się do pomiaru nośności kotew. Minimalna 

nośność kotew stalowych i urabialnych typu KWSz wynosi 120 kN. Pomiar nośności kotew 
przeprowadzany jest na co najmniej 0,5-1% ogółu zabudowanych kotew stropowych, oraz na 
kotwach instalowanych na stanowiskach pomiarowych. Pomiary prowadzone są sukcesywnie co 
50 mb wydrążonego wyrobiska za pomocą wyrywarki typu WK-1 (rys. 1). 

Rys. I . Badanic nośności kotew w chodniku z samodzielną obudową kotwiową (fot. J. Ficek) 

Fig. I . Testing ofthe load bearing capacity ofbolts in a roadway provided with individual roofbolting 

{photo by J. Ficck) 

Stateczność wyrobiska wykonanego w obudowie kotwiowej obejmuje wykonywanie po
miarów rozwarstwień skał stropowych na punktach pomiarowych zabudowywanych w stropie 
wyrobiska. Pomiary rozwarstwień są prowadzone za pomocą rozwarstwieniamierzy jedno
poziomowych lub dwupoziomowych zabudowywanych w stropie wyrobiska w odstępach co 
20mb (rys. 2). Dopuszczalne rozwarstwienie skał stropowych każdorazowo określone jest przez 

Rys. 2. Rozwarstwieniamierz dwupoziomowy zabudowany w stropie chodnika z samodzielną obudową kotwiową 

(fot. J. Ficek) 

Fig. 2. Two-Jevel me ter o f stratification built in the roof o f a roadway provided with individual roofbolting 

(photo by J. Fieek) 
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rzeczoznawcę w projekcie obudowy kotwiowej. Dodatkowo rozwarstwieniornierze budowane 
są w rejonach zaburzeń geologicznych i w miejscach, gdzie występują wykroplenia wody ze 
stropu. 

Kontrole okresowe prowadzone są na stanowiskach pomiarowych (stacje monitoringu). 
W wyrobisku o długości przekraczającej l 00 m i żywotności dłuższej od 3 miesięcy powinno 
być wyznaczone co najmniejjedno stanowisko pomiarowe. N a stanowisku tym dokonuj e się po
miaru: 

- rozwarstwień stropu, 
- obciążeń kotew, 
- konwergencji wyrobiska. 
W celu dokładniejszego rozeznania parametrów współpracy obudowy kotwiowej z góro

tworem, niektóre stanowiska pomiarowe dodatkowo wyposaża się w elementy nowoczesnego 
monitoringu obudowy kotwiowej oferowane przez firmę ARNALL POLAND. Wyposażenie 
stacji pomiarowych z monitoringiem elektronicznymjest następujące : 
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~ pełna stacja pomiarowa (rys . 3) : 
rozwarstwieniamierz dwupoziomowy, 
krążek dynamometryczny do pomiaru obciążenia kotew, 
repery do pomiaru konwergencji, 

· ~! 

.. l 

dodatkową kotew na wyrywanie, 
pięć kotew oprzyrządowanych, 
ekstensometr zabudowany w stropie; 

J•l•: 

_, -·' _. - ·-j' -- ----

•· 

l .. ; 

~...:~;::---'-.!'~.::.- l. . -~ . : ,. o ol 

Rys. 3. Schemat pełnej stacji pomiarowej (monitoringowej) 

li 
'l li 

Fig. 3. Diagram o f a complete mcasuring station (monitoring station) 

- niepełna stacja pomiarowa (rysunek nr 4) : 
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. 
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Rys. 4. Schemat niepełnej stacji pomiarowej (monitoringowej) 

Fig. 4. Diagram o fan incompletc measuring station (monitoring s talion ) 

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. 

3. Krótka charakterystyka poszczególnych elementów wyposażenia stacji 
monitoringowej 

Rozwarstwieniamierz jest łatwym w montażu, a zarazem tanim urządzeniem dającym 
ciągłe wizualne wskazania zachowania się warstw stropowych w wyrobisku. Rolą rozwarstwie
niomierza jest wczesne wizualne wskazanie zmian warunków stropowych, co daje możliwość 
szybkiego podjęcia działań zapobiegawczych powstaniu zagrożenia. Instalacja odbywa się 
w czole drążonego przodka- w osi wyrobiska. Rozwarstwieniamierz dwupoziomowy posiada 
dwa wskaźniki osadzone w jednej rurce odniesienia, które linkami połączone są z kotwiczkami 
zabudowanymi na różnych horyzontach. Odczyt polega na bezpośrednim pomiarze przemie
szczenia wskaźników w stosunku do rurki odniesienia. Interpretując wynik odczytu można 
powiedzieć jakiego rzędu jest całkowite rozwarstwienie oraz na poszczególnych odcinkach 
(niskie i wysokie). W praktyce, przy pewnych niekorzystnych warunkach, wartości rozwar
stwień powyżej 50% dopuszczalnego rozwarstwienia niskiego i wysokiego, stan zagrożenia nie 
jest wizualnie możliwy do stwierdzenia (pierwsze wyrobisko gdzie zastosowano obudowę 
kotwiową) . Dlatego w każdym kolejnym wyrobisku prowadzonym w samodzielnej obudowie 
kotwowej, budowane są rozwarstwieniornierze jednopoziomowe do pomiaru niskiego rozwar
stwienia i wysokiego. Pomiary niskiego i wysokiego rozwarstwienia polegają na odczycie 
wskazań obu rozwarstwieniamierzy (rys. 5). 

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 6. Kotwy zabudowane w czole przodka zamie
rzająsłużby mierniczo-geologiczne bezpośrednio po ich instalacji, a następne pomiary dokonuje 
się w określonych odstępach czasowych. Na ich podstawie można określić, czy w wyrobisku nie 
następuje tzw. "płynięcie" ociosów, wypiętrzanie spągu lub osiadanie stropu. 
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Rys. 5. Schemat zabudowy rozwarstwieniomierza w wyrobisku 

Fig. 5. Diagram ofbuilding-in ofa mcter of stratification in a roadway 

1 - kotew z dynamometrem krążkowym, 
2 - repery do pomiaru konwergencji 

(pręty kotwiowe dł. ok. 0,6m 
wklejone do górotworu), 

~: 

l 
3 - odcinek wklejenia kotwi z dynamometrem 

-.;ky:--·--·- ---· 

* ----l 
l 

. ----- ----·-· _____ j_~ ------ -· 
Rys. 6. Schemat pomiaru konwergencji i obciążeń kotwi 

Fig. 6. Diagram o f the measurement o f convergence and o f thc lo ad o f boi ts 

Tradycyjny pomiar obciążeń kotew wiąże się z zabudową gumowego krążka dynamome
trycznego. Krążek instaluje się na dodatkowej kotwie, która nie wchodzi w skład elementów 
obudowy ostatecznej . Długość kotwy jest większa o 0,3 m od kotew obudowy ostatecznej. 
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Wklejana jest ona punktowo na jednym ładunku klejowym. Krążek ogranicza się dwoma 
metalowymi podkładkarni tej samej średnicy, a następnie dociąga kluczem dynamometrycznym. 
Odczyt polega na pomiarze obwodu krążka i odczytaniu z diagramu obciążenia jakiemu podda
wanajest kotew ze strony skotwianego pakietu skał (rys. 6). 

Kotew oprzyrządowana posiada formę przewodową z zainstalowanymi czujnikami (tenso
metry) 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. 

Instalacja kotew odbywa się w przodku drążonego wyrobiska i zastępują one kotwy obu
dowy ostatecznej (rys. 7). Do kotew podłączone są przewody pozwalające na podłączenie 
dopuszczonego mostkawego miernika naprężeń, za pomocą którego dokonuje się odczytów. 
Uzyskane odczyty obrabiane są komputerowo przy użyciu programu Exbolt, który kreuje 
również wykresy przedstawiające naprężenia i odkształcenia jakim poddawane są kotwie. Na 
rysunkach 8a-8fprzedstawiono wykresy naprężeń i odkształceńjakie zarejestrowano w kotwie 
oprzyrządowanej stacji monitoringowej nr 5. 

Rys. 7. Widok stacji monitoringowej w chodniku nadścianowego Z-I pokł. 413/1+2, stacja pełna- fot. lewa, stacja 

nicpełna - fot. prawa (fot. J. Fi cek) 

Fig. 7. Vicw o f the monitoring station in the tai! gate Z- I o f thc scam 413/1 +2, a completc station- Ieft-hand 

p ho to, an incomplete station- right-hand photo (photo by J. Ficck) 

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. Monitoring 
w tym przypadku opiera się na pomiarze przemieszczeń (rozwarstwień) zachodzących w gó
rotworze. Istotą pomiaru jest odczyt przemieszczeń kotwiczek względem siebie lub względem 
kotwiczki bazowej . Kotwiczki można instalować do głębokości 7,5 m na 20-tu pozycjach 
wzdh1ż otworu. Stosując standardowe odległości kotwiczek na wszystkich ekstensometrach 
można łatwo porównać rozwarstwienia na różnych głębokościach w poszczególnych punktach 
wyrobiska (kolejne stacje monitoringowe). 

Podobnie jak w przypadku kotew oprzyrządowanych, instalacja odbywa się w czole przodka, 
a obróbkę wyników prowadzi się używając tego samego programu komputerowego jak w przy
padku kotew (rys. 9). 
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Chodnik nadscianow,y Z·1 pokl.413f1 +2. Stacia monitoringu nr 5. FACE OATE 
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Rys. 8a. Siła osiowa [kN] 

Fig. Sa. Axial forcc [kN] 

Chodnik nadscianow,y Z-1 pokl.41311+2. Stacla monitoringu nr 5. 
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Chodnik nadscianow.v z~1 pokl.41311 +2. 3tacja monitoringu nr 5. FACE DATE 
240 POSITION 

- 80900 
15.0- 120900 
26.0 - 1 30900 

~ i . , ··1 -
- ' 1; ' 

311.- 40101 
~ - - - ~ 311.- 260101 i--1-

L-- _,._..___.._.._ __ ~c----+-ti'f-'t"~- .--t 

-5 

"E .s ,_ 
..J 
o 
"' 
"' z 
o 
~ 
~ 
z 
;! 
en 
o 

·100 

-4 

·50 o 

-3 -2 -1 

l 

-t"N't·1f......._,._ - · - - _l 

2 
SHEAR ~TRESS (MPa) 
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Chodnik nadscianow.Y Z-1 pokt.413'1 +2. Stacja monitoringu nr 5. 
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Chodnik nadscianowy Z·1 pok1.413/1+2 Stacja monitoringu nr 5. FACE DATE 
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Chodnik nadscianowy 2·1 pokl.41311 +2 Stacia monitoringu nr 5. Ekstensometry zabudowane w stropie wyrobiska. 
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Rys. 9. Rozwarstwienia [mm) zarejestrowane na sondzie ekstensometrycznej stacji monitoringowej nr 5 

Fig. 9. Stratifications [mm] as recorded on an extensometcr probe ofthe monitoring station no 5 

Jak wspomniano wcześniej , oceny stateczności warstw stropowych dokonuje się między 
innymi poprzez pomiar rozwarstwień. Ważnym jest fakt, czy rozwarstwienia powstają w pa
kiecie skotwionym, czy też poza pułapem skotwianych skał. Dokładniejsze rozpoznanie tej 
strefy wymaga stosowania rozwarstwiemiomierzy wielopoziomowych lub sondy ekstensa
metrycznej. Analiza tak mierzonych rozwarstwień wymaga większego doświadczenia, lecz i tak 
do końca nie wiadomo, czy rozwarstwienie to jedna szczelina czy kilka mniejszych (odległości 
mierzonych odcinków wynoszą od 0,3-1,0 m). Określenie miejsc rozwarstwień oraz ich 
wielkości możliwe jest dzięki zastosowaniu introskopowej kamery podczerwieni. 

Jutroskopowa kamera podczerwieni przeznaczona jest do dokładnego rozpoznania bu
dowy górotworu w otoczeniu wykonanego otworu wiertniczego. Głowica penetrująca z umie
szczoną w niej kamerą podczerwieni wprowadzana jest do otworu za pomocą skręcanych rurek 
Sygnał z głowicy za pomocą kabla jest przesyłany do centralnej części urządzenia, w którego 
skład wchodzi rejestrator obrazu z mikrofonem Video Hi8 zapewniający podgląd obrazu na mo
nitorze. W celu wychwycenia zmian w górotworze zachodzi konieczność wykonania kilku 
badań w tym samym otworze. Metoda ta pozwala na dokładne wykrywanie i rejestrowanie 
szczelin oraz spękań w górotworze. Schemat blokowy oraz widok ogólny aparatury przed
stawiono na rysunkach l O i 11 . 

Dysponując kilkoma, utrwalonymi w różnym czasie na taśmie video, obrazami ścianek tego 
samego otworu, można przy pomocąprogramu komputerowego porównać odpowiadaj ące sobie 
sekwencje obrazu i pomierzyć różnice w rozwarciu i lokalizacji szczelin. 
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Rys. l O. Schemat b i okowy introskopowej kamery podczerwieni 

Fig. l O. Block diagram of an introscopic infrared camera 

4. Wnioski 

l. Stateczność wyrobiska w obudowie kotwiowej zależy między innymi od prawidłowej 
współpracy obudowy z górotworem. Odchyłki w technologii wykonania mogą spowodować 
obniżenie parametrów wytrzymałościowych obudowy, a tym samym zmniejszenie stateczności 
wyrobisk. 

2. Najlepszy nawet projekt obudowy nie zapewni bezpiecznego utrzymywania wyrobiska, 
jeżeli dojdzie do błędów w technologiijego wykonania. 

3. Z dotychczasowych obserwacji i analizy wyników uzyskanych na podstawie prowa
dzonego monitoringu w wyrobiskach wykonanych w samodzielnej obudowie kotwiowej , można 
stwierdzić, iż dobór parametrów samodzielnej obudowy kotwiowej jest prawidłowy. 

4. Dalsze obserwacje i pomiary na stacjach monitoringowych w czasie eksploatacji ścian 
pozwolą prześledzić, jak pracuje obudowa kotwiowa poddawana oddziaływaniu przemieszcza
jącego się ciśnienia eksploatacyjnego. 
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Rys. l l. Widok ogólny in traskopowej kamery podczerwicni (fot. J. Stasica) 

Fig. !l. A gen era! vicw of an intrascopic infrarcd camera (photo by J. Stasie a) 

Rys. 12. Obraz szczelin przecinających ściankQ otworu na różnej wysokości 

Fig. 12. Picturc of gaps existing on thc wall o f a hole at differcnt dcpths 

5. Monitoring tradycyjny pozwala wizualnie określić ewentualne zmiany zachodzące w wy
robisku i podjąć odpowiednie kroki związane z ich dokładniejszym rozeznaniem i podjęciem 
działań profilaktycznych. 

6. Monitoring elektroniczny, oferowany przez firmę ARNALL POLAND pozwala dokładnie 
rozeznać warunki i parametry współpracy obudowy kotwiowej z górotworem oraz wychwycić 
zmiany zachodzące w odstępach czasowych w czasie użytkowania wyrobiska. 

7. Za pomocą intraskopowej kamery podczerwieni można dokładnie zlokalizować miejsca 
występowania szczeliny w górotworze oraz określić ich wielkość. 

8. Dokonując penetracji górotworu za pomocąkamery introskopowej w tym samym otworze, 
w odstępach czasowych, porówn~jąc odpowiadające sobie sekwencje obrazu zarejestrowane na 
taśmie Video lub w pamięci komputera, można precyzyjnie pomierzyć różnice w rozwarciu 
i lokalizacji szczelin. 
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9. 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 
kotwiowej w nowych partiach złoża. 
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Technical aspect of monitoring of roof bolt support in the Jankowice 
Coal Min 

Abstract 

The pap er contains the information about investigations o f the roof stability w hen protected 
with roof bolting. The investigations are being carried out during the drivage under the appli
cation o f support afthis typ e. Through analizing ofresults obtained in the course o f observations 
on the stratification o f roof layers, bolt loads, a degree o f the stability o f a working supported by 
roofbolting as well as the eventuality ofhazards produced by rock or rooffall is assessed. Thus, 
the basis is provided to appraise the effectiveness ofbolting ofthe rooflayers and ofthe accepted 
arrangement ofbolts. A use is made ofthe obtained results when elaborating the newplansfor 
bolting o f a given portion ofthe seam and when designing the proper arrangement ofbolts. 
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Koncepcja eksploatacji grubego i silnie nachylonego pokładu 510 
w KWK "Kazimierz-Juliusz" 

Słowa kluczowe 

System eksploatacji - systemy ubierkowe - systemy podbierkowe - systemy zabierkowe -
gruby pokład-pokład silnie nachylony 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono koncepcje eksploatacji pokładu 51 O w partii M-3 w KWK 
"Kazimierz-Juliusz". Koncepcje te są propozycjami rozwiązania eksploatacji pokładu silnie 
nachylonego (do 45°) o dużej miąższości (15-20 m) przy zastosowaniu zmechanizowanych 
ubierek oraz metod dotychczas nie stosownych w polskim górnictwie węgla kamiennego. 

W pracy przedstawiono kilka alternatywnych metod eksploatacji zarówno dla systemów 
zawałowych jak i z podsadzką hydrauliczną umożliwiających eksploatację pokładu, którą 
determinują warunki ochrony powierzchni. W referacie zawarto także podstawowe informacje 
w zakresie mechanizacji poszczególnych systemów. 

l. Wstęp 

KWK "Kazimierz Juliusz" posiada obszar górniczy, w którym złoże zalega w kształcie 
niecki będącej częścią niecki Kazimierzowska-Bytomskiej. W części północnej oraz pohl
dniowo-zachodniej złoże zalega z nachyleniem do 30°, natomiast w części pohldniowo-wschod
niej gdzie zlokalizowana jest partia M.-3 złoże zalega z nachyleniem do około 45°. Aktualnie 
Kopalnia eksploatuje jedynie gruby pokład 51 O (o miąższości do 21 m) z podziałem na warstwy 
równoległe do uławicenia, systemem ścianowym zawałowym i z podsadzką hydrauliczną. 
Węgiel tego pokładu charakteryzuje się niskim stopniem za popielenia i wysoką kalorycznością. 

Ze względu na zczerpywanie się zasobów pokładu 510 w części gdzie nachylenie nie 
przekracza 30 stopni, istnieje potrzeba sięgnięcia po zasoby tegoż pokładu zalegające w części 
silnie nachylonej. W związku z powyższym zaistniała potrzeba opracowania koncepcji udo
stępnienia i rozcinki oraz eksploatacji pokładu 510 w południowej części partii M-3, gdzie 
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pokład o grubości do około 20 m zalega z nachyleniem do około 45°. Prezentowane w ni
niejszym referacie koncepcje będą stanowić podstawę do wyboru optymalnego systemu eks
ploatacji . 

Opracowując koncepcje wybierania przedmiotowego pokładu kierowano się głównie nastę
pującymi założeniami: 

- wybieranie pokładu na całą grubość przy minimalizacji strat złoża w dostosowaniu do 
warunków górniczo-geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem występujących za
grożeń naturalnych, 

- uniknięcie wykonywania wyrobisk korytarzowych o nachyleniu powyżej 35° 1 pro-
wadzenia eksploatacji w wyrobiskach o nachyleniu większym od 25°, 

- optymalne wykorzystanie struktury wyrobisk w istniejącym modelu kopalni, 
- maksymalizacja mechanizacji eksploatacji pokładu, 
- uwzględnienie warunków ochrony powierzchni terenu. 

2. Warunki geologiczno-górnicze pokładu 510 w partii M-3. 

Partia M-3 zlokalizowana jest we wschodniej części obszaru górniczego kopalni "Ka
zimierz-Juliusz". Tektonika złoża w partii M-3 jest wyjątkowo urozmaicona. Występuje tu 
szereg uskoków o różnych zrzutach i kierunkach. Specyficzną cechą tutejszych uskoków jest ich 
duża zmienność wielkości zrzutu, niekiedy nawet od kilku do kilkunastu metrów. We wscho
dniej części partii występuje uskok Dorota o zrzucie h = l 00-180 m. W zachodniej części 
występuje uskok Jakubowski o zrzucie h= 270-5 m i kierunku na wschód. W środkowej części 
występuje szereg uskoków o zrzucie h= 1,0 m do h= 40 m o zmiennym przebiegu. Partia M-3 
jest podzielona na część północną i południową uskokiem o zrzucie 25---40 m. 

Nachylenie pokładu w partii M-3 w części południowej, która jest przedmiotem niniejszego 
referatu, osiąga wartość około 45°. 

Pokład 51 O w przedmiotowym obszarze zalega w postaci skrzydła niecki na głębokości od 
około 500 m do wychodni pokładu na głębokości około 50 m. 

W stropie bezpośrednim pokładu 510 w partii M-3 w rejonie projektowanej eksploatacji 
zalegają naprzemianległe warstwy łupku ilastego i łupku piaszczystego o grubości od 1,0 do 
8,0 m. Powyżej (generalnie w odległości około 20 m nad stropem pokładu) występuje ława 
piaskowca o grubości 12,7 m. W odległości około 45 m od stropu pokładu występuje kolejna 
ława piaskowca o grubości około 37m. W spągu pokładu generalnie występująnaprzemianległe 
warstwy łupku ilastego i piaszczystego. 

W partii M-3 do chwili obecnej nie prowadzono i w przyszłości nie przewiduje się eks
ploatacji pod i nad pokładem 51 O. Eksploatację pokładu w przedmiotowej partii rozpoczęto 
w 1993 r., w części północno-zachodniej zaczynając od warstwy podstropowej ścianami z za
wałem stropu. Aktualnie w tej części partii prowadzona jest eksploatacja drugiej od stropu 
warstwy ścianą z zawałem stropu. 

Pokład 51 O w przedmiotowej partii zaliczony został do następujących kategorii zagrożeń: 
- III stopnia zagrożenia tąpaniami w części nieodprężonej na głębokości ponad 400 

metrów oraz do I stopnia zagrożenia tąpaniami: 
na głębokości zalegania do 400 m, 
w części odprężonej na czas trwania skutecznego odprężania ; 
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- II i III stopnia zagrożenia wodnego; 
- klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego; 
- I kategorii zagrożenia metanowego; 
- węgiel pokładu 51 O jest bardzo skłonny do samozapalenia. 
Węgiel pokładu 51 O w partii M-3 posiada zróżnicowaną budowę, zawsze jednak cechują go 

stosunkowo wysokie parametry wytrzymałościowe - średnia wytrzymałość na jednoosiowe 
ściskanie przekracza 25 MPa, a lokalnie wyższa jest nawet od wytrzymałości piaskowców 
gruboziarnistych i łupków piaszczystych zalegających w stropie pokładu. 

Średnie wartości parametrów geotechnicznych węgla pokładu 51 O zamieszczono w ta
beli 2.1. 

Tabela 2.1. Wartości średnie parametrów wytrzymałościowych węgla pokł. 51 O 

Tablc 2.1. Mean values of coal strength parametcrs o f 51 O seam 

Lp. Parametr Wartość średnia 

l. Wytrzymałość na ściskanic Re [MPa] 25,2 

2. Wytrzymałość na ścinanic Rs [MPa] 6,6 

3. Wytrzymałość resztkowa Rrr [MPa] 1,38 

4. Współczynnik Protodiakonowa f 1,75 

5. Wskaźnik WET 6,72 

6. Moduł Younga E [MPa] l 827 

7. Rozmakalność (metoda GIG - "test trzydobowy") 0,95 

3. Charakterystyka zabudowy powierzchni terenu 

Charakteryzując stan zagospodarowania powierzchni terenu bezpośrednio nad projektowaną 
eksploatacją pokładu 51 O w rejonie partii M-3 można stwierdzić, że generalnie pokrycie terenu 
stanowią obszary leśne, praktycznie nie występuje zabudowa mieszkalna, istnieje natomiast 
duża ilość obiektów infrastruktury technicznej. 

Głównymi obiektami na powierzchni terenu, które wymagają ochrony przed ujemnymi 
skutkami eksploatacji, są przebiegające tu szlaki kolejowe, linie energetyczne wysokiego na
pięcia i rurociąg wodny 0800 mm oraz w niewielkim stopniu zabudowa mieszkalna. Uwzglę
dniając istniejące warunki ochrony powierzchni przewiduje się eksploatację pokładu 51 O 
w południowej części partii M-3 zarówno z zawałem skał stropowych, jak i z podsadzką 
hydrauliczną. 

4. Koncepcja systemów eksploatacj i pokładu 510 w partii M-3 

Rozważając eksploatację pokładu 510 w partii M-3, dokonano przeglądu i analizy znanych 
sposobów wybierania pokładów grubych o stromym zaleganiu i w złożonych warunkach 
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zagrożeń naturalnych. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem zarówno doświadczeń kra
jowych jak i zagranicznych. 

Poniżej przedstawiono propozycje systemów wybierania przedmiotowego pokładu z za
wałem stropu i z podsadzką hydrauliczną. 

4.1. Systemy eksploatacji pokładu 51 O w partii M-3 z zawałem skał 
stropowych 

Eksploatację pokładu 51 O w partii M-3 z zawałem skał stropowych proponuje się prowadzić 
z podziałem grubego, silnie nachylonego pokładu, na warstwy poziome lub diagonalne. Eks
ploatację w tym przypadku należy prowadzić warstwami z góry w dół co motywują głównie 
względy bezpieczeństwa z uwagi na stateczność wyrobisk eksploatacyjnych. 

Dla warunków pokładu 510 w partii M-3 proponuje się zastosowanie następujących roz-
wiązań: 

686 

l) system podbierkowyz chodnika eksploatacyjnego z zawałem stropu (rys. 4.1, 4.2 i 4.3), 
2) system ubierkowo-podbierkowyz zawałem stropu o nachyleniu podłużnym ubierki do 25°: 
- z wentylacją obiegową (rys. 4.4 i 4.5), 
- z wentylacją odrębną (rys. 4.6). 

/ 

Rys. 4.1 . System podbierkowyz chodnika eksploatacyjnego z zawałem stropu 

Fig. 4.1 . Sublevcl mining metbod from cxtraction gallery with roof caving 
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B - 8 

Rys. 4.2. System podbicrkowy z chodnika eksploatacyjnego z zawałem stropu z obudową BMV - l M 

Fig. 4.2. Sublevel mining metbod from extraction gallery with roof caving with BMV- l M longwall supprot 
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Rys . 4.3 . System podbierkowyz chodnika eksploatacyjnego z zawałem stropu z obudową BMV -l O 

Fig. 4.3. Sublevel mining method from extraction gallery with roof caving with BMV- l O longwall support 
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Rys. 4.4. System ubierkowo-podbierkowyz zawałem stropu o nachyleniu podłużnym ubierki do 25° z wentylacją 

obiegową oraz obudową zmechanizowaną typu BMV -l M 

Fig. 4.4. Short wall and sublevel mining metbod with roof caving at short walllongitudinal slope up to 25° with 

rotary ventilation and BMV- l M longwall support 
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Rys. 4.5. System ubierkowo-podbierkowyz zawałem stropu o nachyleniu podłużnym ubierki do 25° z wentylacją 

obiegową oraz obudowąkroczącą typu BÓK-18/25 

Fig. 4.5. S h ort wal! and sublevel mining metbod with roof caving at short wall longitudinal slope up to 25° with 

rotary ventilation and watking supports- type BOK-18/25 
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Rys. 4.6. System ubierkowo-podbierkowyz zawałem stropu o nachyleniu podłużnym ubierki do 25° z wentylacją 

odrębną 

Fig. 4.6. Short wal! and sublevel mining method with roof caving at short walllongitudinal slope up to 25° with 

separate ventilation 

4.1 .1. System podbierkowy z chodnika eksploatacyjnego z zawałem stropu 

Pole eksploatacyjne winno być udostępnione z poziomu wydobywczego przecznicą, z której 
wykonana powinna być pochylnia po spągu pokładu. Pochylnia ta jako główne wyrobisko 
przygotowawcze powinna połączona być z systemem wentylacyjnym rejonu. Z pochylni głów
nej po spągu poprowadzone winny być z niewielkim wzniosem (do ok. 4 °) chodniki eks
ploatacyjne, dzieląc wybierane pole na poszczególne warstwy poziome. 

Nachylenie chodnika eksploatacyjnego wynika z ewentualnej konieczności grawitacyjnego 
odprowadzania wody ze zrobów eksploatacyjnych. Odstęp chodników eksploatacyjnych po
winien być zbliżony do miąższości pokładu lecz nie mniejszy niż l O m. Do chodników tych, 
poczynając od najwyżej położonego, wprowadzane będzie wyposażenie przodka w celu eks
ploatacji podbierkowej na całą grubość pokładu, z zawałem stropu i ewentualnym uszczel
nianiem zrobów podsadzką hydrauliczną (spowodowanym np. wzrostem zagrożenia poża
rowego) . 

Wybieranie pokładu polegać będzie na systematycznym rabowaniu (przesuwaniu) obudowy 
w chodniku eksploatacyjnym i sukcesywnym wywoływania zawału przy zastosowaniu wa
chlarzowych robót strzałowych. W rzeczywistości więc wraz z postępującą eksploatacją długość 
chodnika eksploatacyjnego ulegać będzie systematycznemu skracaniu. Szacuje się, że jedno-
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razowy postęp (cykl eksploatacyjny) wynosił będzie 1-2m i uzależniony będzie od warunków 
górniczo-geologicznych. Urobek węglowy kierowany będzie na przenośnik zgrzebłowy za
budowany w przodku. Postępujący przodek tworzyć będzie front eksploatacyjny na całą grubość 
i wysokość warstwy pokładu. Pustka po wyeksploatowanym pokładzie likwidowana będzie 
rumowiskiem zawałowym i w razie potrzeby doszczelniana podsadzką hydrauliczną z otworów 
wierconych z chodnika wydobywczego usytuowanego poniżej lub z innych wyrobisk. 

W chodnikach eksploatacyjnych przewiduje się zastosowanie obudowy prostej złożonej ze 
stropnic stalowych np. o profilu V i stojaków stalowych np. typu SV lub Valent. W chodnikach 
tych projektuje się obudowę prostą o wymiarach: szerokość około 4,5 m i wysokość około 
3,0m. 

Ze względu na bezpieczeństwo i ochronę załogi w strefie przodka wydobywczego chodnika 
eksploatacyjnego planuje się dodatkowe wzmocnienie obudowy. Wzmocnienie to stanowić 
będą dwie lub trzy sekcje obudowy zmechanizowanej. 

Na rysunku 4.2 przedstawiono sposób zabezpieczenia strefy przyprzodkowej dwoma sek
cjami obudowy zmechanizowanej typu BMV-lM (produkcji słowackiej), których cechą kon
strukcyjnąjest możliwość zsypu urobku poprzez otwór w osłonie odzawałowej . Rozwiązanie 

takie umożliwia skuteczny odbiór urobku z eksploatowanej warstwy pokładu bez konieczności 
pozostawiania większego odcinka przenośnika zgrzebłowego w strefie zawałowej. W oma
wianym systemie rozważono także możliwość zastosowania innych sekcji obudowy zme
chanizowanej np. Fazos 15/31 POz lub obudowy "kaszto w ej" Glinik NW -18/32. 

Natomiast swego rodzaju połączenietri cech konstrukcyjnych obudowy BMV-1M oraz 
obudowy Glinik NW-18/32 Pz jest obudowa typu BMV-10 (produkcji słowackiej) . W tym 
przypadku odbiór urobku odbywa się poprzez uchylne osłony odzawałowe, umożliwiające 
regulację strugi urobku na przenośnik zgrzebłowy (rys. 4.3). 

Rozwiązaniem alternatywnym do w/w jest zastosowanie w przodku 3 sekcji obudowy 
zmechanizowanej BMV -l M. W tym przypadku kosztem efektywności odbioru urobku oddziela 
się całkowicie przestrzeń zawału od pola roboczego. Jednak zastosowanie tego rozwiązania 
może zdecydowanie pogorszyć współczynnik wykorzystania złoża i wymagać będzie drążenia 
i utrzymywania chodnika eksploatacyjnego o większych gabarytach. 

We wszystkich w/w wariantach uzbrojenia przodka dodatkowe wyposażenie stanowić będą 
wiertarki do wiercenia otworów strzałowych. Całość zestawu przodkowego (sekcje obudowy 
i przenośnik zgrzebłowy) posiadać będzie system kroczenia pozwalający na sukcesywną prze
kładkę poszczególnych elementów. 

Urobek z przodka odstawiany będzie przenośnikiem zgrzebłowym zabudowanym w sposób 
uzależniony od zastosowanego rozwiązania zabudowy przodka (jedna lub dwie sekcje) -
pomiędzy sekcjami z pozostawieniemjego stacji zwrotnej w strefie zawałowej lub na spągnicy 
sekcji środkowej. Z tego przenośnika urobek odstawiany będzie na ciąg przenośników zgrze
błowych i (lub) taśmowych zabudowanych w chodniku eksploatacyjnym oraz w pozostałych 
wyrobiskach odstawczych, aż do punktu załadowczego zlokalizowanego w przekopie na pozio
mie wydobywczym. 

Przewietrzanie chodnika eksploatacyjnego w trakcie prowadzenia eksploatacji odbywać się 
będzie przy pomocy wentylacji odrębnej (lutniowej) ssącej, tłoczącej lub kombinowanej . 
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4.1.2. System ubierkowo-podbierkowyz zawałem stropu o nachyleniu 

podłużnym ubierki do 25° 

Rozcięcie przeznaczonej do eksploatacji parceli pokładu 510 w partii M-3 rozpocznie się, 
generalnie rzecz biorąc, od wykonania w pokładzie rozcinki węglowej w postaci głównych 
wyrobisk przygotowawczych tj. chodników i pochylń połączonych wzajemnie, dla utworzenia 
dróg odstawy urobku, transportu materiałów i przewietrzania. 

W polu eksploatacyjnym, głównymi wyrobiskami przygotowawczymi będą pochylnie wy
konane po spągu lub pod stropem pokładu. Z pochylń tych wykonywane będą po spągu i pod 
stropem chodniki dzielące pokład na warstwy poziome lub diagonalne (o nachyleniu do 25"). 
Grubość tych warstw wynosić może 5-10 m w zależności od lokalnych warunków górniczo
-geologicznych i doświadczeń ruchowych. Warstwowe chodniki przyubierkowe drążone będą 
zgodnie z kierunkiem rozciągłości pokładu (z niewielkim wzniosem), kolejno w każdej war
stwie. Nachylenie chodników umożliwi grawitacyjny odpływ wody ewentualnie wypływającej 
ze zrobów eksploatowanej ubierki. Między wykonanymi chodnikami prowadzona będzie ubier
ka z nachyleniem podłużnym do 25° (rys. 4.4, 4.5). 

Przewiduje się również wariant prowadzenia ubierki z jednym chodnikiem warstwowym 
(przyubierkowym) co przedstawia rysunek 4.6. Wówczas chodnik ten po spągulub pod stropem 
pokładu będzie pełnił rolę chodnika odstawczego, transportowego i wentylacyjnego. W tym 
przypadku ubierka, jak i chodnik przyubierkowy przewietrzane będą z zastosowaniem wen
tylacji odrębnej. Także w przypadku ubierki z wentylacją odrębną, musi być zachowane 
odpowiednie nachylenie zarówno chodnika warstwowego jak i samej ubierki dla naturalnego 
odpływu wody. 

W prezentowanym systemie ubierkowo-podbierkowyro (zarówno z wentylacją obiegową, 
jak i odrębną) wybieranie odbywać się będzie kombajnem wąskofrontowym np. KGU lub ESA 
poprzez prowadzenie eksploatacji na wysokość ubierki (do ok. 3 m) i poprzez podbierkową 
eksploatację pozostawionej w stropie warstwy węgla (od 3 do 7 m). Pozostała warstwa węgla 
(nad obudową ubierki) będzie sukcesywnie odbierana każdorazowo po przesunięciu sekcji 
obudowy. W tym przypadku, jeśli zaistnieją trudności z uzyskaniem właściwego rozdrobnienia 
węgla, dodatkowo prowadzone będą roboty strzałowe. 

Ze względu na podbierkowy sposób wybierania węgla znad obudowy, należy stosować 
sekcje o specjalnej konstrukcji. Przykładowe rozwiązania obudów i wyposażenia ubierek przed
stawiono na rysunkach 4.4 i 4.5. Na rysunku 4.4 przedstawiono ubierkę z obudową BMV-1 M 
pozwalającą na odbiór urobku jednym przenośnikiem. Z kolei rysunek 4.5 przedstawia ubierkę 
uzbrojoną w obudowę Olinik BOK-18/25, gdzie dla odstawy urobku istnieje konieczność 
zastosowania dwóch przenośników zgrzebłowych. 

Odstawa z ubierki (pojedynczym lub dwoma przenośnikami zgrzebłowymi) kierowana 
będzie na przenośnik zgrzebłowy w chodniku podubierkowym. Dalsza odstawa urobku od
bywać się będzie przenośnikami zgrzebłowymi i taśmowymi do pochylni odstawczej skąd dalej 
ciągiem przenośników taśmowych do punktu załadowczego zlokalizowanego na poziomie 
wydobywczym. 

Ubierki przewietrzane będą wentylacją obiegową lub odrębną odpowiednio do zastoso
wanego sposobu wybierania. Świeże powietrze doprowadzane będzie z szybów wdechowych 
(K-I i K-Il) przekopami na poziomie IV, a następnie głównymi pochylniami i pozostałymi 
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wyrobiskami wewnątrzoddziałowymi do przedmiotowych ubierek. Zużyte powietrze z ubierek 
odprowadzane będzie chodnikiem przyubierkowym i dalej pochylnią wentylacyjną do systemu 
wentylacyjnego szybu wydechowego (Maczki) lub projektowanej z powierzchni upadowej do 
pokładu 510. W przypadku wentylacji odrębnej przewietrzanie realizowane będzie poprzez 
wentylator zabudowany w głównej pochylni w obiegowym prądzie powietrza. 

4.2. Systemy eksploatacji pokładu 510 w partii M-3 z podsadzką 
hydrauliczną 

Eksploatację pokładu 510 w partii M-3 z podsadzką hydrauliczną proponuje się prowadzić 
również z podziałem, grubego silnie nachylonego pokładu, na warstwy poziome. Eksploatację 
w tym przypadku należy prowadzić warstwami z dołu do góry, co umożliwia lepsze wykorzy
stanie złoża w stosunku do systemów podsadzkowych warstwami od góry w dół. Dla warunków 
pokładu 510 w partii M-3 proponuje się zastosowanie następujących systemów eksploatacji: 

l) system ubierkowy o nachyleniu podh1żnym do ±6° z wentylacją obiegową lub odrębną 
(rys. 4.7 i 4.8); 

2) system zabierkami skośnymi (rys. 4.9). 

c~ - · ·,· 
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Rys. 4.7. System ubierkowy o nachyleniu podłużnym do ±6° z wentylacją obiegową (a) lub odrębną (b) 

Fig. 4.7. Short wall mining method at longitudinal slope up to ±6° with rotary ventilation (a) or separate ventilation (b) 
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Rys. 4.8. System ubierkowy o nachyleniu podh1żnym do ±6° z obudowąkroczącą Olinik BOK-18/38 

Fig. 4.8. Short wal! mining method at longitudinal slope up to ±6° with selfwalking supports- type Olinik BOK 

18/38 

4.2.1 . System ubierkowy 

W polu eksploatacyjnym, głównymi wyrobiskami przygotowawczymi b((dą pochylnie wy
konane po spągu lub pod stropem pokładu. Z pochylń tych wykonywane b((dą po spągu i pod 
stropem chodniki dzielące pokład na warstwy poziome (o nachyleniu do 6°). Grubość tych 
warstw wynosić b((dzie do około 4 m. Warstwowe chodniki przyubierkowe drążone bttdą 
zgodnie z kierunkiem rozciągłości pokładu z nachyleniem do l 0° w kierunku rozpoczttcia 
ubierki, kolejno w każdej warstwie. Nachylenie chodników umożliwi odprowadzanie wody 
z podsadzki hydraulicznej, a ponadto prowadzenie ubierki po wzniosie umożliwi szczelne jej 
podsadzanie (dla zminimalizowania tzw. zera podsadzkowego). Między wykonanymi chodni
kami prowadzona będzie ubierka z nachyleniem podłużnym do ±6° (rys. 4.7.a) . 

Przewiduje si(( również wariant prowadzenia ubierki z jednym chodnikiem warstwowym 
(przyubierkowym) co przedstawia rysunek 4.7b. Wówczas chodnik ten po spągu lub pod 
stropem pokładu będzie pełnił rolę chodnika zarówno odstawczego jak i transportowego. W tym 
przypadku ubierka, jak i chodnik przyubierkowy przewietrzane będą z zastosowaniem wenty
lacji odrttbnej . Także w przypadku ubierki z wentylacją odrębną, musi być zachowane odpo
wiednie nachylenie zarówno chodnika przyubierkowego, jak i samej ubierki dla naturalnego 
odpływu wody. 

W niniejszym systemie ubierkowym (zarówno z wentylacją obiegową, jak i odrębną) 
wybieranie odbywać się b((dzie poprzez prowadzenie eksploatacji na wysokość ubierki poprzez 
urabianie mechaniczne (do ok. 3 m) przy zastosowaniu kombajnu wąskofrontowego np. KGU 
lub ESA. Dla ułatwienia prowadzenia urządzeń w ubierce (kroczenia obudowy i przesuwania 
przenośnika) przewiduje się pozostawienie w spągu półki węgla o grubości do l m. 
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Rys. 4.9. System zabierek s kośnych 

Fig. 4.9. Skcw short walls system 

Ze względu na podsadzkowy system wybierania w ubierce należy stosować obudowę 
odpowiedniej konstrukcji . Przykładowe rozwiązanie obudowy i wyposażenia ubierek przed
stawiono na rysunku 4.8 . Ze względu na niewielką długość ubierek proponuje się zastosować 
lekkie zestawy obudowy kroczącej z mechaniczną tamą czołową np. BOK-18/3 8. Istnieje także 
możliwość zastosowania innej obudowy w ubierce z indywidualną tamą czołową, np. rozrze
dzonej obudowy zmechanizowanej z obudową drewnianą. 

Odstawa z ubierki odbywać się będzie przenośnikiem zgrzebłowym na przenośnik zgrze
błowy w chodniku podubierkowym. Dalsza odstawa urobku realizowana będzie przenośnikami 

zgrzebłowymi i taśmowymi do pochylni odstawczej, a następnie ciągiem przenośników taśmo
wych do punktu załadowczego zlokalizowanego na poziomie wydobywczym. 

Analogicznie jak w systemie ubierek z zawałem stropu, ubierki podsadzkowe przewietrzane 
będą wentylacją obiegową lub odrębną odpowiednio do zastosowanego sposobu wybierania 
(z dwoma lub jednym chodnikiem przyubierkowym). Świeże powietrze doprowadzane będzie 
od szybów wdechowych (K-I i K-Il) przekopami na poziomie IV, a następnie głównymi 
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pochylniami i pozostałymi wyrobiskami wewnątrzoddziałowymi do przedmiotowych ubierek. 
Zużyte powietrze z ubierek odprowadzane będzie chodnikiem przyubierkowym i dalej po
chylnią wentylacyjną do systemu wentylacyjnego szybu wydechowego (Maczki) lub pro
jektowanej z powierzchni upadowej do pokładu 510. 

W przypadku wentylacji odrębnej przewietrzanie realizowane będzie poprzez wentylator 
zabudowany w chodniku przyubierkowym w obiegowym prądzie powietrza. 

4.2.2. System zabierkami skośnymi 

Sposób ten polega na podzieleniu przeznaczonej do eksploatacji partii pokładu na warstwy 
poziome o grubości około od 3 do 3,5 m oraz wybieraniu ich zabierkami usytuowanymi skośnie 
w stosunku do chodnika warstwowego. Skośna lokalizacja zabierki pozwala na zastosowanie do 
urabiania kombajnu krótkofrontowego np. chodnikowego oraz jego swobodne poruszanie się 
w eksploatowanej warstwie (rys. 4.9). 

Kierunek eksploatacji w tym systemie przebiega od najniżej położonej części pola do góry. 
Dla zastosowania tego systemu winno się wykonać po spągu pokładu rozcinkę węglową 
w postaci głównych wyrobisk przygotowawczych tj. chodników i pochylń połączonych wza
jemnie, dla utworzenia dróg odstawy urobku, transportu materiałów i przewietrzania. 

Z głównych pochylń wykonywane powinny być po spągu chodniki warstwowe, po kierunku 
rozciągłości (z niewielkim upadem), kolejno w każdej warstwie poziomej. Z cp.odników war
stwowych po spągu w poszczególnych warstwach poziomych prowadzona będzie eksploatacja 
zabierkami skośnymi. Między wybieranymi warstwami poziomymi przewiduje się pozosta
wienie półki węglowej o minimalnej grubości 0,5 m. Po wyeksploatowaniu, podsadza się 
zabierkę lub kilka zabierek, wykonując odpowiednie tamy podsadzkowe, mieszaniną piasku 
i wody lub ewentualnie z dodatkami odpadów elektrownianych bądź kamienia. 

Zabierkę wykonywać się będzie z chodnika warstwowego po spągu pod kątem około 45° 
z nachyleniem na upad do 7°. Pozwali to w fazie podsadzania na szczelne wypełnienie 
podsadzką wyeksploatowanej przestrzeni zabierki. Pomiędzy poszczególnymi zabierkami 
pozostawiony będzie płot węglowy o grubości około 2 m. Parametry zabierki, tj . szerokość 
i wysokość, zależeć będą od zastosowanej obudowy. Obudowę zabierki stanowić będzie 
obudowa podporowa np. ŁP. Długość zabierki zależna od grubości pokładu generalnie nie 
będzie przekraczać 30m. 

W przypadku sprzyjających warunków stropowych możliwym jest na 'końcowym odcinku 
zabierki pozostawienie jej bez obudowy, pod warunkiem natychmiastowego jej podsadzenia po 
zakończeniu eksploatacji. 

Odstawa urobku z zabierek odbywać się będzie z podawarki kombajnu na ciąg przenośników 
zgrzebłowych i taśmowych zabudowanych w chodniku warstwowym po spągu, pochylni wydo
bywczej do punktu załadowczego na poziomie wydobywczym. 

Istnieje też możliwość, odstawy urobku bezpośrednio z kombajnu do głównej drogi odstawy 
przy użyciu np. samojezdnych wozów odstawczych. 

Zabierka przewietrzana będzie za pomocą wentylacji odrębnej lutniowej ssącej lub tło
cząceJ. 

Sesja I 697 



School ofUnderground Mining 2002 

5. Podsumowanie 

Zaprezentowane wyżej systemy eksploatacji, jak również sposoby ich mechanizacji są 
rozwiązaniami przykładowymi. Wybór jednego z systemów powinien zostać poprzedzony 
analizą lokalnych warunków górniczo-geologicznych, warunków ochrony powierzchni terenu 
i określeniem możliwości zastosowania konkretnych rozwiązań mechanizacji eksploatacji. 

Conception of exploitation of inclined and thick 510 coal seam 
in "Kazimierz Juliusz" Hard Coal Mine 

Abstract 

The paper presents new conceptions exploitation of 510 coal seam in the M-3 area in 
"Kazimierz Juliusz" HardCo al Mine. The conceptions suggest solving of exploitation inclined 
(inclined up to 45°) and thick coal seam (thickness - 15-20 m) using mechanized short walls 
and methods not used in Polish hard coal mining till now. The paper introduces som e alternative 
mining methods for roof caving systems or with hydraulic floor on es w ha t mak e exploitation o f 
seam possible which is determined by surface protection conditions. The paper indudes also 
generał information regarding mechanization ofthe presented systems. 
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Bilans cieplny przeponowych chłodnic powietrza 
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Aerologia górnicza- klimatyzacja kopalń- chłodnice powietrza 

Streszczenie 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 699-714 

Artykuł przedstawia metody obliczania temperatury i wilgotności powietrza chłodzącego. 
W pracy zakłada się, że proces termodynamiczny ochładzania i odsuszania powietrza opisany 
jest linią prostą na wykresie entalpia-wilgotność. Efekt chłodzenia poprzez chłodnicę zależy 
od wartości temperatury wody na wejściu, temperatury powietrza i wilgotności, przepływu 
powietrza i wody, pola powierzchni chłodzącej oraz typu wymiennika ciepła. 

l. Wymiana ciepła i wilgoci w chłodnicach powietrza 

Celem tej pracy jest opisanie mechanizmu ochładzania i osuszania powietrza w chłodnicach 
oraz przedstawienie inżynierskich metod obliczeniowych. Autorzy podali ilustracje obliczeń na 
przykładach praktycznych, dotyczących urządzeń pracujących w górnośląskich kopalniach 
węgla. 

W górnictwie stosuje się chłodnice powietrza służące poprawie warunków klimatycznych. 
Są one wymiennikami ciepła, w których ciepło od powietrza jest odbierane przez chłodziwo 
o dostatecznie niskiej temperaturze lub wrzący czynnik chłodniczy . Poddawane przemianie 
ochładzania powietrze jest zwykle wilgotne i obniżeniu temperatury towarzyszy skraplanie pary 
wodnej. Chłodnice służą zatem do ochładzania i osuszania powietrza, a bilansowanie energii 
w wymiennikach cieplnych, przez które przepływa wilgotne powietrze, wymaga uwzględnienia 
jego własności psychrometrycznych. 

W zależności od zasady działania i wynikającej z niej budowy chłodnice dzieli się na: 
- chłodnice przeponowe (powierzchniowe), 
- komory zraszania (chłodnice bezprzeponowe), 
- chłodnice o konstrukcji kombinowanej (mieszanej). 
W górnictwie najczęściej korzysta się z przeponowych chłodnic powietrza. Jedną z przyczyn 

rzadkiego stosowania komór zraszania jest ich stacjonarny charakter, spowodowany dużymi 
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wymiarami tych urządzeń, wynikającymi z małych wartości współczynników wymiany ciepła 
między kropelkami wody a powietrzem. Ponadto komory zraszania wymagają większego niż 
chłodnice przeponowe zużycia energii w pompach, gdyż przerywają ciąg rurociągów tran
sportujących chłodziwo pod pewnym ciśnieniem, wynikającym z różnic wysokości, i efekt 
U-rurki nie może być wykorzystany. 

W chłodnicach przeponowych wymiana ciepła zachodzi przez ściankę_ metalową oddzie
lającą powietrze od czynnika chłodniczego lub chłodziwa. W urządzeniach o działaniu bez
pośrednim ochładzające się_ w parowniku powietrze dostarcza entalpii wrzenia czynnika chłod
niczego. W układach klimatycznych o działaniu pośrednim przez chłodnicę_ powietrza prze
pływa zimna woda ochłodzona w parowniku ziębiarki. 

Proces przenikania ciepła w chłodnicy polega na odbiorze ciepła od powietrza drogą przej
mowania ciepła i kondensacji pary wodnej na zimnej powierzchni wymiennika, przewodzeniu 
w ściance przepony oraz na przejmowaniu ciepła od wewnętrznej powierzchni ścianki przez 
zimną wodę_ lub wrzący czynnik chłodniczy. Wartość współczynnika przejmowania ciepła po 
stronie zimnej wody lub wrzącego czynnika jest kilkadziesiąt razy większa od wartości po 
stronie powietrza. W związku z tym temperatura zewnętrzna przepony jest niewiele wyższa od 
temperatury cieczy. Stosowane w górnictwie chłodnice przeponowe mają wężownice zbu
dowane z ożebrowanych lub gładkich rurek o przekroju kołowym lub eliptycznym. Odcinki 
rurek połączone są kolanami poprzez lutowanie, spawanie lub klejenie. Rurki dla freonów 
wykonane są z miedzi, mosiądzu, aluminium lub stali, dla amoniaku ze stali lub z aluminium. 
Stronę_ napowietrzną rurek z przepływającym czynnikiem chłodniczym, zabezpiecza się_ przed 
działaniem korozyjnym i agresywnym odpowiednim pokryciem. W wodnych chłodnicach 
powietrza z reguły używa się_ rurek zbudowanych ze stali. 

Bezpośrednie chłodzenie powietrza stosuje się_ w układach klimatycznych o małej mocy, 
pośrednictwo wodne w urządzeniach o średniej i dużej mocy chłodniczej, rzadko w układach 
o małej mocy. 

Jednoczesne wnikanie ciepła i dyfuzja oraz kondensacja pary wodnej stanowią złożony 
mechanizm chłodzenia i osuszania powietrza. Bezpośrednio przy ściance występuje warstewka 
hydrodynamiczna z charakterystycznym rozkładem prędkości przepływu i temperatury po
wietrza oraz prężności pary wodnej. Prędkość przepływu powietrza rośnie od zerowej wartości 
na sztywnej powierzchni do wartości maksymalnej w oddalonym od ścianki turbulentnymjądrze 
powietrza. Temperatura chłodzonego powietrza T zwiększa się_ od wartości bliskiej tempe
raturze przepony T s do wartości panującej w pewnym oddaleniu od powierzchni wymiany 
ciepła. Bezpośrednio przy zimnej ściance lokalna wartość temperatury powietrza jest zwykle 
niższa od punktu rosy (T p ..-:T d) i w powietrzu następuje kondensacja pary wodnej, a na zimnej 
powierzchni pojawia się_ warstewka skroplin. Jednocześnie powietrze przepływające w odda
leniu od zimnej przepony ma temperaturę_ wyższą od punktu rosy. Warstewkę powietrza przy 
zimnej powierzchni przepony schematycznie przedstawia rysunek l. Jeśli zachodzi Ts> T d to 
w chłodnicy zachodzi tylko jawna wymiana ciepła, przy stałej wilgotności właściwej x = const., 
a napowietrzna strona przepony jest sucha. 

700 

Temperatura punktu rosy T d zależy tylko od prężności pary wodnej e w powietrzu i jest równa: 

T 
_ 237,3ln(e/ 610,6) 

d-
17,27 -ln(e/ 61 0,6) 

(l) 
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l 
1-" /i-

Rys . l. Rozkład temperatury i zawartości wilgoci w powietrzu przy zimnej przeponie o temperaturze niższej 

od punktu rosy T 5 . T d 

Fig. l. Temperature and spccific humidity o f the air at col d surface o fair cooler w hen the air temperatureis less dew 

point T, · T d 

W tabeli l podano wartości punktu rosy T d dla temperatur w lotowych do chłodnic powietrza, 
określone przy ciśnieniu barometrycznym p = l, l · l 05 Pa. 

Tabela l. Wartości temperatur w punkcie rosy w powietrzu wlotowym do chłodnic powietrza 

Table l Valucs o f dcw point for thc dry-bulb and wet-bulb temperaturcs o fair 

Tm/Ta 28 30 32 34 36 

18 11,50 9,80 7,95 5,88 3,51 

20 15,58 14,28 12,88 11,35 9,68 

22 19,15 18,09 16,97 15,77 14,49 

24 22,34 21,46 20,53 19,55 18,52 

26 25,27 24,52 23,73 22,91 22,05 

28 28,00 27,35 26,67 25,97 25,24 

30 xxxx 30,00 29,41 28,80 28,18 

32 xxxx xxxx 32,00 31,47 30,92 

34 xxxx xxxx xxxx 34,00 33,45 

36 xxxx xxxx xxxx xxxx 36,00 
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Zewnętrzna temperatura rurek parownika jest niewiele wyższa od temperatury wrzenia 
czynnika chłodniczego i wynosi zwykle od 3 do 5°C. Wrzenie czynnika chłodniczego w pa
rowniku zachodzi w stałej temperaturze i w związku z tym temperatura ścianki chłodnicy 
z czynnikiem chłodniczym jest prawie stała. W układach klimatyzacji o działaniu pośrednim 
zimna woda do chłodnic doprowadzana jest od ziębiarek w izolowanych cieplnie rurociągach. 
Wlotowa temperatura wody zwykle mieści się w przedziale od 5 do 8°C. W chłodnicach 
następująznaczne przyrosty temperatury wody, którym odpowiadajązmiany temperatury ścian
ki wymiennika, tego samego rzędu co spadki temperatury powietrza. W zależności od stosunku 
strumienia masy powietrza do masy wody, wartości temperatur wlotowych i współczynników 
przenikania ciepła, przyrosty temperatury wynoszą 8 do l2°C. Biorąc pod uwagę podane 
przybliżone wartości temperatur chłodziwa oraz przepony, jak też spotykane wilgotności po
wietrza w wyrobiskach górniczych, szczególnie wysokie w kopalniach węgla, nie należy 
oczekiwać chłodzenia powietrza bez wykraplania pary wodnej. 

Gdy temperatura powierzchni przepony Ts jest niższa od punktu rosy T d, przemiana biegnie 
od stanu l (rys. 2) po linii 1-P. Wartości parametrów na linii przemiany należy interpretować 
jako średnie dla powietrza przepływającego przez przekrój między elementami wymiennika 
ciepła. Proces ochłodzenia powietrza do najniższej temperatury i towarzyszącego mu skraplania 
części pary wodnej następuje w części przekroju przepływu bezpośrednio sąsiadującej z zimną 
ścianką. W jednowymiarowym modelu przepływu powietrza przez chłodnicę przeponową 
średnia zawartość wilgoci x jest mniejsza od wartości odpowiadającej stanowi nasycenia x8 

w danych warunkach. Jednocześnie średnia wartość temperatury powietrza T jest wyższa od 

h 

'j 

X 

Rys. 2. Przemiana ochładzania i osuszania w chłodnicy powietrza na wykresie Mo liiera 

Fig. 2. The thermodynamic process o f cooling and dehumidification o f the air on a psychrometrie chart 
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punktu rosy (1). Mimo tego stanu napowietrzna strona przepony jest zwilżona, gdyż bezpo
średnio przy niej panuje stan nasycenia i zachodzi proces ochładzania. Na skutek oporów 
cieplnych, występujących w procesie chłodzenia, temperatura powietrza na wylocie z chłodnicy 
ustali się powyżej temperatury powierzchni chłodzącej T 2 > T5. 

Liczne w naszym piśmiennictwie opisy procesów zachodzących w chłodnicach powietrza, 
dzielące powierzchnię wymiany ciepła na przeponie na suchą i mokrą w zależności od ochło
dzenia całego prądu powietrza poniżej punktu rosy, są istotnie niefizykalne. 

W inżynierskich metodach bilansów cieplnych chłodnic powietrza odbiór ciepła niesionego 
przez powietrze drogąjednoczesnego wnikania i skraplania pary wodnej opisuje się w oparciu 
o bilanse energii i masy (wilgoci). Uwzględniają one wymianę ciepła z otaczającym powietrzem 
drogą konwekcji i promieniowania oraz powstawanie skroplin w wyniku kondensacji pary 
wodnej na zimnej powierzchni wymiennika. Model matematyczny wymiany ciepła i masy 
powinien opisywać każdy z tych procesów. Określa się ciepło całkowite Qt odpowiadające wy
dajności chłodnic.zej chłodnicy powietrza. Wielkość ta jest równa sumie .ciepła wymienionego 
na sposób jawny Q5 , dzięki różnicy temperatur, oraz na sposób niejawny Q1, dzięki kondensacji 
pary wodneJ 

(2) 

Całkowite ciepło Qt można obliczać według różnych wzorów, wyprowadzonych dla róż
nych bodźców napędowych wymiany ciepła i wilgoci. Za ich miarę przyjmuj e się różnice tempe
ratur T, prężności pary wodnej e, entalpii h, zawartości wilgoci x, wilgotności względnej <p 

i inne. Różnice określa się dla wartości w turbulentnymjądrze strumienia powietrza w chłodnicy 
oraz w warstewce powietrza przylegającej bezpośrednio do zwilżonej przepony (indeks s). 
Każde ujęcie dostarcza nieco innych zależności opisujących wymianę ciepła i wilgoci oraz 
liczbowych wartości występujących we wzorach współczynników. 

W obliczeniach inżynierskich najczęściej stosowana jest metoda W.H. Carriera oraz metody 
oparte na podobieństwie wymiany ciepła i masy. 

Metoda W.H. Carriera 
W metodzie Carriera przyjęto, że część strumienia powietrza płynąca wzdłuż zimnej po

wierzchni wymiennika ciepła osiąga stan nasycenia i chłodzi się dalej, a część, przepływając 
w pewnej odległości od ścianki, pozostaje w niezmienionym stanie. Stan powietrza bezpośred
nio nad powierzchnią chłodzącą przedstawia na wykresie Molliera punkt przecięcia się linii 
temperatury powierzchni T s z krzywą nasycenia <p = l. Globalne parametry powietrza wylotowe
go z chłodnicy leżą na odcinku prostej, łączącym ten punkt z punktem przedstawiającym stan 
początkowy l. Parametry stanu końcowego 2 zależą między innymi od oporu cieplnego przej
mowania ciepła od powierzchni wymiennika ciepła . Ustalają się one w wyniku mieszania się 
strumieni przy wypływie z chłodnicy. Opisany przebieg chłodzenia przez powierzchnię o stałej 
temperaturze stanowi podstawę przybliżonej metody obliczeń cieplnych parametrów chłodnic 
powietrza. Udział tej części strumienia powietrza, który nie kontaktuje się z powierzchnią 
chłodnicy nazywa się współczynnikiem bocznikowania BF. Udział pozostałej części, przepły
wającej w sąsiedztwie powierzchni chłodzącychjest równy różnicy 1-BF (rys. 3). Z bilansów 
ciepła wynikają zależności: 
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Rys. 3. Ilustracja pojQcia bocznikowania w procesie ochładzania i osuszania w chłodnicy powietrza na wykresie 

Mo liiera 

Fig. 3. Illustration ofby pass factor BF and contact factor l- BF on a psychrometrie chart 

(3) 

Czasem stosuje się przybliżone wzory na współczynnik zbocznikawania BF chłodnicy 
powietrza z zawartością wilgoci x lub z entalpią powietrza wilgotnego h. Związki te służą do 
przybliżonych obliczeń temperatury na wylocie z chłodnicy powietrza: 

entalpii: 

hz = hs + BF(h1- hz) 

oraz wydajności chłodniczej 

gdz~e: 

Q ch 

T w 
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- całkowita wydajność chłodnicy [kW], 
- temperatura chłodziwa [0 C] , 

(4) 

(5) 

(6) 
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hl> hz, hs - entalpia właściwa na wlocie do chłodnicy, na wylocie oraz przy zimnej po
wierzchni przepony [kJ/kg], 

ma - strumień masy powietrza przepływającego przez chłodnicę_ [kg/s]. 

Uważa się_, że dokładność wartości uzyskanych z podanych wzorów jest wystarczająca do 
celów praktycznych. 

Metoda I, oparta na podobieństwie wymiany ciepła i masy na wilgotnej powierzchni 
Przy obliczeniach cieplnych chłodnic powietrza najczę_ściej stosuje się_ metody oparte na 

założeniu, że strumienie ciepła wymienione w sposób jawny i niejawny można wyrazić za 
pomocą wyrażenia, w którym wystę_puje różnica temperatur: (T- T 8) Gę_stość strumienia ciepła 
q8 wymienionego w sposób jawny oblicza się_ na podstawie różnicy temperatur powietrza T 
i powierzchni przepony T 5 : 

(7) 

gdzie: 
q5 - gę_stość strumienia ciepła wymienionego w sposób jawny [W/m2], 
az - współczynnik wymiany ciepła, uwzglę_dniający konwekcję_ i promieniowanie 

[W/(m2K)]. 

Gę_stość strumienia skroplin msk jest proporcjonalna do różnicy zawartości wilgoci. po
wietrza przepływającego przez wymiennik ciepła z dala od przepony x i w warstwie do niej 
przylegającej x5: 

(8) 

gdzie: 
msk - gę_stość strumienia masy skroplin [kg/(m2s)], 
cr - współczynnik przejmowania wilgoci [kg/(m2s)]. 

Gę_stość strumienia ciepła całkowitego q t, pobranego od powietrza podczas przepływu przez 
chłodnicę_ jest równa sumie gę_stości strumieni ciepła jawnego q 5 , związanego z obniżeniem 
temperatury (7), oraz ciepła niejawnego q 1, pokrywającego skroplenie pary wodnej (8) : 

gdzie: 
qk - gę_stość strumienia entalpii pobieranej podczas skraplania pary wodnej [kW/m2], 
rw - ciepło skraplania pary wodnej [J/kg], 
Cpv- ciepło właściwe pary wodnej przegrzanej [J/(kgK)]. 

(9) 

W teorii omawianego procesu korzysta się_ z podobieństwa procesów wymiany ciepła i masy 
(wilgoci). Jednym z prostszych uję_ć jest wykorzystanie związku Lewisa mię_dzy współczyn
nikami przejmowania ciepła az i masy cr dla powietrza przepływającego ruchem turbulentnym: 
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[J/(kgK)] (lO) 

gdzie: 
c~a- ciepło właściwe powietrza wilgotnego przy stałym ciśnieniu, odniesione do jed

nostki masy powietrza suchego [J/(kgK)] . 

Do wzoru (9) na gęstość całkowitego strumienia ciepła qt podstawia się wyrażenie na Uz, 
określone ze wzorl.l Lewisa (l 0). Bilanse cieplne wymagają znajomości rzeczywistego współ
czynnika przejmowania ciepła Urz, uwzględniającego .wymianę "ciepła jawnego", proporcjo
nalnego do różnicy temperatur, i ciepła "niejawnego", związanego z różnicą prężności pary 
wodnej . W spółczynnik ten odnosi się do różnicy temperatur i do ciepeł wymienionych w sposób 
jawny i w sposób niejawny: 

gdzie: 
F 

.ó.Tsr 

.Ó.Xsr 

. . . 
Qt =Q5 +QJ =azF.ó.Tsr +crFh 5.ó.Xsr =arzF.ó.Tsr [W] (l l) 

-pole powierzchni wymiany ciepła [m2], 
- średnia różnica temperatur powietrza przepływającego przez chłodnicę [0 C], 
- średnia różnica zawartości wilgoci powietrza w chłodnicy [kg/kg]. 

Różnice uśrednione występujące we wzorze (11) stanowią zwykle średnie logarytmiczne 
różnic temperatur (zawartości wilgoci) w turbulentnym jądrze powietrza i przy zimnej po
wierzchni przepony. 

W zależności (l l) pominięto entalpię skroplin. Dzieląc obie strony wzoru (1 1) przez różnicę 
temperatur T5r- Ts otrzymuje się: 

(12) 

Zwykle przyjmuje się, że entalpia pary wodnej zawartej w warstewce przyściennej wiąże się 
przede wszystkim ze zmianą stanu skupienia i w obliczeniach przyjmuje się hs = rw. Uw-

zględniając wzór Lewisa (l O) w postaci cr = ~z dla temperatur wyższych od 0°C, gdy stosunek 
C pa 

+::: 2480'C, zależność (12) można zapisać jako związek między współczynnikami wymiany 
C pa 

ciepła: 

(13) 

Zatem przy obliczeniach wymiany ciepła drogąjawną i niejawną można korzystać ze wzoru 
(13), w którym współczynnik przejmowania ciepła zostaje zwielokrotniony: arz = Ę,at 
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Na rysunku 4 przedstawiono wydajność całkowitą oraz jawną i niejawna wodnej chłodnicy 
powietrza przy różnych zawartościach wilgoci, określoną w oparciu o badania prowadzone 
w latach osiemdziesiątych w Republice Federalnej Niemiec, w laboratorium wentylacji i klima
tyzacji (Forschungsstelle fiir Grubenbewetterung und Klimatechnik der Bergbau-Forschung 
GmbH, w Essen). Wyniki tych prac były publikowane w czasopismach technicznych Gliic
kauf-Forschungshefte oraz Gliickauf, a także w pismach poświęconych zagadnieniom chłodni
ctwa oraz w materiałach konferencji naukowo-technicznych. Metody obliczeń prowadzonych 
w tym ośrodku były analogiczne do omówionych w tym punkcie. 
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Rys. 4. Ciepło jawne i niejawne w chłodnicy powietrza w zależności od zawartości wilgoci 

Fig. 4. Sensible and latent heat in air cooler as function of specific humidity o f the air 

Metoda II oparta na podobieństwie wymiany ciepła i masy na wilgotnej powierzchni 
Powierzchnia odsłoniętych robotami górniczymi skał jest zwykle wilgotna. Natomiast po

wietrze kopalniane na ogół nie jest nasycone parą wodną, która dyfunduje od powierzchni skał 
przez podwarstwę lepką, a następnie przez strefę buforową do turbulentnego jądra przepły
wającego przez wyrobisko górnicze powietrza. 

Dyfuzję pary wodnej w powietrzu, w procesie jednowymiarowym, opisuje prawo Ficka: 

m. =D ap 
V V iJx 

(14) 
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gdzie: 
mv - gęstość strumienia dyfundującej pary wodnej [kg/sm2], 
p - gęstość pary wodnej [kg/m3], 
Dv - współczynnik dyfuzji pary wodnej w powietrzu [m2/s]. 

Bodźcem napędowym procesu dyfuzji pary wodnej jest różnica gęstości Pvs -pv. Wobec 
tego wymianę masy wilgoci można przedstawić przy pomocy zależności: 

(15) 

gdzie: 
he -współczynnik wymiany masy [m/s], 
Pvs - gęstość pary wodnej w powietrzu w temperaturze powierzchni wilgotnych skał 

[kg/m3]. 

Gęstości pary wodnej wyznacza się z równania stanu Clapeyrona: e = PvRvT. Po wpro
wadzeniu tych zależności do wzoru na gęstość strumienia masy (15) i po przekształceniach 
otrzymuje się: 

. Pa l es -e 
mv =hm ----(es -e)=hmPa 0,622--

Rv T Pa P 

(16) 

Według Chiltona i Colbuma między procesami wymiany ciepła i masy zachodzą analogie, a 
ich wyrazemjest zależność: 

gdzie: 
a 

Pr=~ 
a 

[m/s] 

- współczynnik przejmowania ciepła [W/(m2K)], 

- liczba Prandtla dla powietrza, 

S c = ..-::_ - liczba Schmidta. 
D 

(17) 

W celu wyznaczenia strumienia ciepła związanego z odparowaniem wielkość (17) należy 
pomnożyć przez utajone ciepło parowania wody rw. Otrzymuje się: 

(18) 

Zależność ( 18) pozwala określić wielkość ciepła niejawne go. 
Niektóre z podanych wyżej metod będą zilustrowane przykładami liczbowymi. 
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2. Przykłady chłodnic przeponowych stosowanych w górnictwie 

Chłodnica powietrza o działaniu bezpośrednim w ziębiarce DV 290 
W układzie klimatycznym o działaniu bezpośrednim, złDżonym z ziębiarki DV 290 

oraz chłodni wyparnej wody RK 450, produkcji firmy Gesellschaft fUr Wii.rmetechnik 
powietrze ~hłodzone jest w parowniku. Według prospektu firmy wydajność chłodnicy 
powietrza Q0 = 290 kW. Parametry powietrza wlotowego do chłodnicy wynoszą: T1 = 32°C, 
X 0 J = 0,0197 kg/kg, wylotowego Tz = 22,8°C, x0 z = 0,0144 kg/kg. Pole powierzchni wymia
ny ciepła jest równe F 0 = 73 m2. Temperatura wrzenia freonu R 22 wynosi: T 0 = 2°C, a tem
peratura powierzchni wężownicy parownika T s = 3 o c. Wydatek chłodzonego powietrza 
V= 600m3/min= l O m3/s . Ciśnienie powietrza p= 1,1 · 105 Pa. 

Prężność pary wodnej na wlocie do chłodnicy jest równa e= 3377 Pe. Gęstość powietrza 
wilgotnego jest równa p = l ,24 kg/m3. Strumień masy powietrza wilgotnego wynosi: 
rlla =p Va = 12,4 kg/s, a powietrza suchego: mas = 12,17 kg/s. Strumień skroplin pary wodnej 
określa się na podstawie różnicy zawartości wilgoci powietrza dolotowego i wylotowego 
fik =mas (xz -x,) 12,173 (0,0197- 0,0144) = 0,064517 kg/s. 

Bilansując zmiany temperatury można wyliczyć strumień entalpii ochłodzenia powietrza 
suchego na sposób jawny: 

mascp(T2 -T1 )= 12,173 ·1,005 · (32-22,8)= 112,55 kW (i) 

Entalpia ochłodzenia pary wodnej, wypływającej wraz z powietrzem z chłodnicy, jest równa: 

rlla8 XzCpw (T2 - T1 )= 12,173 · 0,0144 · 1,884 · (32- 22,8) = 3,038 kW (ii) 

Kondensacja pary wodnej następuje po ochłodzeniu powietrza poniżej temperatury punktu 
rosy T d· Temperatura punktu rosy powietrza dolotowego wynosi: T dl = 26,08°C, a wylotowego 
T dz = 22,8°C. 

W uproszczonym opisie zakłada się, że skraplanie zachodzi między średnią temperaturą 
punktu rosy a temperaturą wężownicy wymiennika ciepła, równą T s = 3 °C, zaś wartości 

związane z entalpią kondensacji odnosi się do temperatury średnie}, równej 13,72°C. W tym 
procesie temperatura pary wodnej obniża się od wartości dolotowej T1 = 32°C do średniej 
temperatury kondensacji Tsk = 13,72°C. Strumień entalpii ochłodzeniajest równy: 

mkcpw (T2 - Tsk )= 0,064517 · 1,884 · (32- 13,72) = 2,222 kW 

Strumień entalpii kondensacji pary wodnej zachodzącej w temperaturze 13,72°C wynosi: 

mkrw = 0,064517 · (2502,5- 2,386 · 13,72) = 159,34 kW 

W e wzorze tym uwzględniono zmiany ciepła kondensacji-parowania zachodzące z temperaturą: 

rw = 2502,5- 2,386 T, kJ!kg, gdzieT-temperatura wyrażona w °C. 
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Następnie skropliny, a więc ciecz, ochładzają się od Tsk = 13,72°C do temperatury zimnej 
powierzchni rurek parownika T8 = 3°C. Pociąga to za sobą efekt energetyczny równy entalpii: 

mkcw(Tsk -Ts)= 0,064517 · 4,187 · (13,72- 3) = 2,896 kW 

Wraz z odprowadzanymi z chłodnicy skroplinami wypływa strumień entalpii: 

mkcw (Ts -0)= 0,064517 · 4,187 · (3- O)= 0,810 kW 

Sumując strumienie entalpii, otrzymuje się wydajność chłodniczą parownika po stronie 
powiętrza: 

Q0 = 112,55 + 3,04 + 2,22 + 159,34 + 2,90 + 0,81 = 280,86 kW (iii) 

Wyliczona suma strumieni entalpii różni się od wydajności chłodniczej podanej przez 
producenta mniej niż o 5%." 

Wodne chłodnice powietrza 
Do ochładzania powietrza wykorzystywane są powierzchniowe (przeponowe) wodne chłod

nice powietrza, produkowane prze_z, firmę GeseJJschaft fur Wiirmetechnik. Dane fabryczne 
urządzenia podaje tabela 2. W Rf,Zypadku gdy parametry1Jowietrza i wody, a w szczególności ich 
temperatury i strumienie, odbregają od podanycłr.przez-producenta, moc chłodnicy może różnić 
się od wartości nominalnej. Nominalną wydajność chłodniczą uzyskuje się przy temperaturze 
dolotowej powietrza T1 = 32°C. 

Wielkości podane w opracowanej przez firmę Gesellschaft fur Wiirmetechnik tabeli 2 mogą 
posłużyć do obliczenia niektórych parametrów chłodnicy powietrza. Prowadząc te obliczenia 
dla ciśnienia l, 126 · 105 Pa oraz dla temperatur powietrza wlotowego T = 32°C i T m = 28°C 
można ustalić: 

- prężność pary wodnej w stanie nasycenia: es! = 3779 Pa, 
-prężność pary wodnej : e1 = 3489 Pa, 
- temperaturę punktu rosy: T dl= 26,64 °C, 
- ciepło parowania wody w temperaturze T m= 28°C: rwl = 2435,7 · l 03 J/kg, 
-wilgotność właściwąpowietrza w stanie nasycenia: XsJ = 0,021598 kg/kg, 
-wilgotność właściwą powietrza: XJ = 0,019886 kg/kg, 
-gęstość powietrza: Pl = 1,27 kg/m3, 
- strumień masy powietrza suchego: ma = 11,418 kg p.s./s, 
- entalpię właściwą :powietrza: h1 = 32,16 + 49,4458 = 81,6058 kJ/kg p.s., 
-strumień entalpii: H1 = 931,800 kW. 
Producent ustalił, że podczas przepływu przez wentylator temperatura powietrza wzrasta od 

32 do 34,5°C, a zawartość wilgoci nie ulega zmianie. Entalpia właściwa jest równa h1w = 
84,0933 kJ/kg, a strumień entalpii = 960,203 kW. 

Dla parametrów powietrza wylotowego T = 21, 7°C i T m= 20,3 o c otrzymuje się: 
- prężność pary wodnej w stanie nasycenia: e5z = 2381,279 Pa, 
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- prężność pary wodnej ez = 2279,759 Pa, 
- Giepło parowania wody w temperaturze T m= 20,3°C : rw2 = 2454,064 · 103 J/kg, 
-wilgotność właściwąpowietrza w stanie nasycenia: Xs2 = 0,0134383 kg/kg, 
-wilgotność właściwą powietrza: x2 = 0,0128512 kg/kg, 
- gęstość powietrza: P2 = 1,3203 kg/m3, 
- entalpię_ właściwą _powietrza: hz = 21,8085 + 32,0201 = 53,8286 kJ/kg p.s., 
-strumień entalpii: H2 = 614,6315 kW. 

Lp. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Tabela 2. Wykaz ważniejszych parametrów chłodnicy powietrza DV-290-K 

Table 2. Parametersof air cooler DV-290 K 

Parametr 

Wydajność chłodnicza [kW] 

Ciśnienic wody [Mpa] 

Strumień objętości wody [m3/h] 

Temperatura wody na wlocie do chłodnicy [0 C] 

Temperatura wody na wylocie z chłodnicy [0 C] 

Wydatek powietrza chłodzonego [m3/min] 

Temperatura powietrza wlotowego na termometrze suchym (0 C] 

Temperatura powietrza wlotowego na termometrze wilgotnym [0 C] 

Temperatura powietrza wylotowego na termometrze suchym [0 C] 

Temperatura powietrza wylotowego na termometrze wilgotnym (0 C] 

Wartość 

308 

0,4 

22,0 

5,0 

17,1 

550 

32,0 

28,0 

21,7 

20,3 

II. Wymiary[m] 1,12x3,33 

12. Moc napędowa wentylatora WLE [kW] 24 

Różnica strumieni entalpii powietrza wlotowego i wylotowego jest równa: 

931,800-614,6313 = 317,169 kW. 

Różnica strumieni entalpii powietrza wlotowego za wentylatorem i wylotowego jest równa: 

960,203-614,631 = 345,572 kW 

Obliczona wartość powinna być równa przyrostowi strumienia entalpii wody: 
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Różnica wartości wynosi w przybliżeniu l%. Obie obliczone wartości odpowiadają efek
tywnej wydajności chłodnicy powietrza. Z uwagi na rolę wentylatora wydajność chłodnicza 
użyteczna jest niższa. 

Temperatura zimnej wody na wlocie do chłodnicy Twl = 5°C. Parametry chłodzonego 
powietrza w warstewce przyściennej są równe: 

- prężność pary wodnej w stanie nasycenia: es= 872,025 Pa, 
- zawartość wilgoci: Xs = 0,00540304 kg/kg p.s., 
- entalpia właściwa: h= I8,565 kJ/kg p.s. 
W temperaturze zimnej wody na wylocie z chłodnicy, która wynosi Tw2 = I7,I °C, parametry 

powietrza przyjmują następujące wartości: 
-prężność pary wodnej w stanie nasycenia: es= I949,405 Pa, 
- zawartość wilgoci: Xs = O,OI220947 kg/kg p.s., 
- entalpia właściwa : h= 47,884 kJ/kg p.s. 
Średnia logarytmiczna różnica między temperaturą powietrza i temperaturą powierzchni 

chłodnicy jest równa ó. TJsr = I7,04 76°C. Różnica wilgotności jest równa Ó.XJsr = 0,00756I86 
kg/kg p.s. 

Na podstawie wyliczonych wielkości można wyznaczyć współczynniki wymiany ciepła 
w chłodnicy powietrza. Wypadkowy współczynnik wymiany ciepła, uwzględniający wpływ 
konwekcji, promieniowania i skraplania pary wodnej jest równy: 

. 3 
at =~=345,75·IO =I84,3W/(m2K) 

Fó.Tlsr II0·17,05 

Część wydajności chłodniczej efektywnej odpowiadająca jawnej wymianie ciepła wynosi: 

Q5 =ma c p (Tlw- T z)= Il,42 · (34,67- 21,81) = 146,9 kW. 

Współczynnik wymiany ciepła na sposób jawny zatemjest równy: 

. 3 
a=~= 146,9·IO =78,33W/(m2K). 

Fó.Tlsr 1IO·I7,05 

Stosunek współczynników wymiany ciepła podaje ułamek: 

Ę=~= I84,3 =2,35 
a 78,33 

Oznacza to, że strumień ciepła wymieniony w sposób niejawny jest o około 35% wyższy od 
strumienia jawnego. Strumień masy skroplin wydzielonych w chłodnicy jest równy: 

m
5
k =ma (x1 - x2 ) = II ,42 · (0,0 I98862 - 0,0 I28512) = 0,080328 kg/s = 289, I8 kg/h 
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Na rysunku 5 przedstawiono określone drogą pomiaru wykresy przemian zachodzących 
w wodnych chłodnicach powietrza w układzie współrzędnych temperatura na termometrze 

17 

16 

0,01 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 

zawartość wilgoci, kg pary/kg powietrza suchego 

0,018 

Rys . 5. Przemiany zachodzące w wodnych chłodnicach powietrza. 

Fig. 5. Thermodynamics changes ofthe air in coolers 

0,019 0,02 

suchym - T a' wilgotność właściwa - x. Górny punkt każdego odcinka odpowiada stanowi 
powietrza na wlocie do chłodnicy, a dolny na wylocie. 

Załączone przykłady ilustrują niektóre możliwości obliczeniowe opisanych metod. 

Praca niniejsza została wykonana w ramach badań•własnych prowadzonych na Wydziale 
Górniczym AGH. Temat pracy: "Symulacja współpracy głównych zespołów kopalnianych ukła
dów klimatyzacji" 
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The beat balance of mining air coolers 

Abstract 

The paper present methods ofthe temperature and humidity calculation ofthe cooling air. In 
the wark i s assumed that the thermodynamic process o f the cooling and dehumidification o fair i s 
lying on the enthalpy-moisture diagram on the straight line. The cooling output ofthe air cooler 
i s depending on the inlet values o f wat er temperature, air temperature and humidity, rat es o f flow 
o fair and water, the area value o f cooled surface and on a type o f heat exchanger. 
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Analiza porównawcza stanu technicznego i zakresu uszkodzeń budynków 
na terenie górniczym LGOM 

Słowa kluczowe 

Szkody górnićze -zużycie budynków - uszkodzenia budynków 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono wyniki analizy porównawczej zakresu uszkodzeń oraz stanu 
technicznego grupy 248 budynków zlokalizowanych na terenie objętym wpływami górniczymi 
w Legnicko-Głogowskim Zagłębiu Miedziowym oraz 264 zlokalizowanych poza terenem 
górniczym. Przeanalizowano i porównano również udział tych uszkodzeń w zużyciu 

technicznym obu badanych grup budynków. 

l. Wstęp 

Ocena wpływu oddziaływań górniczych na zakres i wielkość uszkodzeń zabudowy po
wierzchni napotyka z reguły na poważne trudności . Wiążę się to głównie z faktem, iż obraz 
uszkodzeń nie pozwala na jednoznaczne wyodrębnienie wpływów górniczych spośród innych 
potencjalnych przyczyn uszkodzeń (np. Barycz, W o dyński 1994; Kwiatek i in. 1997; Wodyński, 
Kocot 2000). W tej sytuacji, zwłaszcza gdy przedmiotem badań jest ustalenie ogólnych 
zależności, rozwiązań należy szukać w pierwszym rzędzie na drodze badań statystycznych. 

Przedstawione w pracy badania polegały na analizie porównawczej zakresu uszkodzeń oraz 
stanu technicznego dwóch grup budynków mieszkalnych, z których jedna zlokalizowanajest na 
terenie objętym wpływami górniczymi (zarówno w formie ciągłych deformacji powierzchni, jak 
i wstrząsów górniczych), zaś druga poza terenem górniczym. Badania te obejmowały : 

- porównanie rodzaju, wielkości i zakresu występowania poszczególnych typów uszko
dzeń w badanych grupach budynków, 

- porównanie stanu technicznego badanych grup budynków, poprzez analizę ich stopnia 
zużycia oraz wyodrębnionego zeń stopnia uszkodzeń. 

Podstawę badań stanowiła utworzona przez autorów baza danych, obejmująca szczegółowe 
informacje o konstrukcji, stanie technicznym i uszkodzeniach 512 budynków (248 poddanych 
w przeszłości wpływom górniczym oraz 264 zlokalizowanych poza zasięgiem tych oddziaływań) . 
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Przy doborze rejonów badań kierowano się tym, aby porównywane grupy prezentowały 
podobny typ zabudowy, zarówno pod względem wieku, jak i rozwiązań architektonicznych, 
konstrukcyjnych i materiałowych. W oparciu o te kryteria, do badań wybrano zabudowęjednego 
z osiedli w Lubinie oraz grupę budynków zlokalizowanych w Głogowi e. Porównywane grupy to 
wybudowane w tym samym okresie jednorodzinne budynki mieszkalne, o tradycyjnej kon
strukcji, z murowanymi ścianami nośnymi. 

Zgromadzone w bazie danych szczegółowe informacje o budynkach uzyskano na podstawie 
inwentaryzacji, wykonanej w ramach opracowania (Analiza ... 2001). Obejmowała ona okre
ślenie ich cech geometrycznych i konstrukcyjnych, szczegółową inwentaryzację uszkodzeń oraz 
ustalenie stanu technicznego i wieku. Ponadto na podstawie wywiadów, materiałów archi
walnych oraz własnych obserwacji zebrano dane dotyczące historii uszkodzeń oraz remontów, 
modernizacji, przebudów itp. 

Wiek badanej zabudowy mieścił się w przedziale 8-34 lat. Jego strukturę przedstawia 
tabela 1.1. Wynika z niej przewaga obiektów budowanych w latach siedemdziesiątych, które 
stanowią 80, l% całości . 

Wiek 
w przedziale 

[lat] 
[szt.] 

do 10 l 

(10-20) 52 

(20-30) 189 

(30-40) 6 

razem 248 

Tabela 1.1. Struktura wieku badanych budynków 

Tablc 1.1. Age distribulion of the studied buildings 

Budynki 

Lubin Głogów 

[%] [szt.] [%] 

0,4 o 0,0 

21,0 34 12,9 

76,2 221 83,7 

2,4 9 3,4 

100 264 100 

razem 

[szt.] [%] 

l 0,2 

86 16,8 

410 80,1 

15 2,9 

512 100 

W obu grupach przeważają obiekty całkowicie podpiwniczone, posadowione na stałym 
poziomie (90,8%). Wszystkie inwentaryzowane budynki zlokalizowane w Lubinie posado
wiono na ławach żelbetowych, natomiast w Głogowie przeważają ławy betonowe (88,3%). 

Ściany piwnic wykonane zostały przeważnie z betonu jako monolityczne (69,3%) lub jako 
murowane z bloczków betonowych (20,7%). W kilkudziesięciu przypadkach ściany te wznie
siono z żelbetowych płyt prefabrykowanych. Na wyższych kondygnacjach dominują ściany 
murowane z cegły, pustaków żużlobetonowych oraz bloczków gazobetonowych (98,0%). W ba
danych obiektach stwierdzono znaczną różnorodność zastosowanych stropów. Dominują, 
szczególnie w Lubinie, stropy z żelbetowych płyt prefabrykowanych, i to zarówno nad pi
wnicami (51,6%), jak i nad wyższymi kondygnacjami (56,8%). W wielu przypadkach za
stosowano stropy żelbetowe monolityczne (odpowiednio 23,7% i 17,2%). Spotyka się ponadto, 
częściej w Głogowi e, stropy z płyt monolitycznych lub prefabrykowanych opartych na belkach 
stalowych oraz prefabrykowane stropy gęstożebrowe. 
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2. Badania porównawcze zakresu występowania uszkodzeń w badanych grupach 
budynków 

2.1. Metodyka przeprowadzonych badań 

Szczegółowa inwentaryzacja uszkodzeń obu grup budynków pozwoliła wyróżnienie 13 
typów uszkodzeń. Dotyczą one zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i wykończeniowych 
i występują na elewacjach oraz wewnątrz budynku. Od strony zewnętrznej były to: 

- uszkodzenia ogniamurów (murów attykowych, ścianek kolankowych w poziomie stro
podachów), 

- zarysowania i pęknięcia stanów zerowych (to jest ścian piwnicznych lub fundamen
towych, 

- zarysowania i pęknięcia nadproży lub ścian zewnętrznych w bezpośrednim sąsiedztwie 
nadproży, 

- zarysowania i pęknięcia podokienników (ścian zewnętrznych pod otworami okiennymi), 
- inne zarysowania i pęknięcia ścian zewnętrznych, 
- uszkodzenia tynków elewacyjnych (odparzenia, odspojenia i ubytki). 
Wewnątrz budynków były to: 
- zarysowania i spękania tynków stropowych oraz zarysowania samych stropów, 
- zarysowania i pęknięcia faset (poziome, na styku ścian i stropów), 
- zarysowania i pęknięcia w narożach ścian, 
- zarysowania i pęknięcia ścian nośnych, 
- zarysowania i pęknięcia ścian działowych, 
- uszkodzenia tynków wewnętrznych (odparzenia, odspojenia i ubytki), 
- uszkodzenia płytek ściennych i podłogowych (odspojenia i pęknięcia). 
Do celów porównawczych wprowadzono pięciostopniową skalę intensywności uszkodzeń : 

O -uszkodzenie nie występuje, l -intensywność mała, 2 - średnia, 3 - duża, 4 -bardzo 
duża. Kryteria do ustalania poszczególnych stopni skali intensywności przyjęto indywidualnie 
dla każdego z 13 badanych przypadków. I tak np. w ocenie uszkodzeń ogniamurów przyjęto: 

O- ogniamury bez pęknięć i zarysowań, 
l -drobne zarysowanie u podstawy ogniamurów występujące lokalnie, na jednej z elewacji, 
2 - zarysowania u podstawy ogniamurów występujące na całej lub prawie całej długości 

elewacji, ewentualnie lokalnie na kilku elewacjach, 
3 - wyraźne pęknięcia u podstawy ogniamurów na odcinku nie przekraczającym połowy 

łącznej ich długości (możliwe niewielkie lokalne przemieszczenia poziome) ewentualnie zary
sowania u podstawy wszystkich ogniomurów, 

4 - wyraźne pęknięcia u podstawy ogniamurów na całej lub prawie całej łącznej ich 
długości, możliwe przemieszczenia poziome. 

Analizę porównawczą przeprowadzono w 3 wariantach: 
a) dla całych zinwentaryzowanych grup budynków, tj. dla 248 szt. w Lubinie i 264 szt. 

w Głogowie, 
b) dla wydzielonych &rup budynków, w których obraz uszkodzeń nie był zakłócony in

gerencją budowlaną (remont, rozbudowa, ocieplenie ścian zewnętrznych), tj. 152 szt. w Lubinie 
i 162 szt. w Głogowie, 

Sesja I 717 



School ofUnderground Mining 2002 

c) dla wydzielonych grup budynków, w których obraz uszkodzeń był taką ingerencją 
zakłócony (96 szt. w Lubinie i 96 szt. w Głogowie). 

W badaniach zastosowano statystyczny "test istotności różnic między średnimi" (NIR). 
Każdorazowo obliczany był poziom istotności (p) otrzymanego rezultatu. Istotność statystyczna 
informuje o reprezentatywności wyniku uzyskanego na podstawie pobranej próbki w odnie
sieniu do całej populacji. Poziom istotności odpowiada prawdopodobieństwu popełnienia błędu, 
polegającego na tym, że niesłusznie przyjmiemy uzyskany rezultat jako prawdziwy tj. re
prezentatywny. Z reguły jako poziom krytyczny przyjmuje się p= 0,05. Oznacza to, że dopiero 
przy poziomie p < 0,05 otrzymany rezultat można uznać jako istotny. 

2.2. Analiza wyników badań 

W tabelach 2.1-2.3 podano wartości średnie zakresu poszczególnych typów uszkodzeń 
w badanych grupach, różnice między tymi średnimi oraz wyniki testu istotności różnic. 

Tabela 2.1. Wartości średnie zakresu analizowanych uszkodzeń oraz wyniki testu istotności różnic mię_dzy średnimi 

(wszystkie budynki, tj. 248 w Lubinie+ 264 w Głogowie) 

Lokalizacja 
elementu 

Na zewnątrz 
budynku 

Wewnątrz 

budynku 

718 

Table 2.1. Mean values o f a scope o f damage and results of an NIR test 

(all buildings i.e.: 248 in Lubin+ 264 in Lubin) 

Wartość średnia zakresu Różnica 

Element konstrukcji uszkodzeń elementu s ue zakresu 

Lp. poddany analizie uszkodzeń 

uszkodzeń elementu 
Lubin Głogów 

lis ue 

l ściany stanu zerowego 1,056 0,739 0,317 

2 nadproża 0,197 0,! 14 0,083 

3 podokienniki 0,185 0,288 -0,103 

4 ogniamury 0,782 0,685 0,097 

5 inne spę_kania ścian 0,645 0,523 0,122 

6 tynki zewnę_trzne 0,258 0,239 0,019 

.7 ściany nośne 0,887 0,413 0,474 

8 ściany działowe 0,282 0,087 0,195 

9 naroża ścian 0,294 0,106 0,188 

10 fasety 0,504 0,133 0,371 

II stropy 1,419 1,106 0,313 

12 tynki wewnę_trzne 0,109 0,045 0,064 

13 płytki ścienne i podło g. 0,468 O, l 17 0,351 

Wyniki testu 

istotności różnic 

mię_dzy średnimi 

(NIR) 

p 

0,000001 

0,0230 

0,0189 

0,206 > 0,05 

0,059 :> 0,05 

0,637 > 0,05 

0,00000 

0,00000 

0,000002 

0,00000 

0,000004 

0,0360 

0,00000 

Session I 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2002 

Tabela 2.2. Budynki nie remontowane- wartości średnie zakresu analizowanych uszkodzeń oraz wyniki testu 
istotności różnic między średnimi (!52 szt. w Lubinie+ 168 szt. w Głogowie) 

Table 2.2. Non-restored buildings- mean values of a scope o f damage and results of an NIR test 
(!52 in Lubin+ 168 in Lubin) 

Element konstrukcji 
Wartość średnia zakresu 

Różnica zakresu Wyniki testu 
Lokalizacja 

Lp. poddany analizie 
uszkodzeń elementu s ue 

uszkodzeń 
istotności różnic 

elementu 
uszkodzeń elementu I:J.s 11e 

między średnimi 

Lubin Głogów (NIR)p 

l ściany stanu zerowego 1,178 0,873 +0,305 0,00022 

2 nadproża 0,151 0,163 -0,012 0,796 > 0,05 

Na zewnątrz 3 podokienniki 0,178 0,422 -0,244 (0,000075) 

budynku 4 ogniamury 0,822 0,819 +0,003 0,975 :> 0,05 

5 inne spękania ścian 0,664 0,668 -0,004 0,958 > 0,05 

6 tynki zewnętrzne 0,283 0,301 -0,018 0,757 :> 0,05 

7 ściany nośne 0,987 0,494 +0,493 0,00000 

8 ściany działowe 0,322 0,108 +0,214 0,00004 

9 naroża ścian 0,316 0,145 +0,171 0,00090 

Wewnątrz 
lO fasety 0,539 0,175 +0,364 0,00000 

budynku 

II stropy 1,414 1,145 +0,269 0,00176 

12 tynki wewnętrzne 0,138 0,072 +0,066 O, 130 > 0,05 

13 płytki ścienne i podło g. 0,460 0,145 +0,315 0,00000 

Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
-w obu badanych grupach budynków, zarówno w zlokalizowanej na terenie górniczym 

w Lubinie, jak i w usytuowanej poza terenem górniczym w Głogowie, występują te same 
typy uszkodzeń. Wynika stąd, że nie stwierdzono przypadku istnienia takiego typu 
uszkodzeń, które występowałoby tylko w Lubinie, a tym samym wskazywało bezpo
średnio jako jedyną przyczynę wpływy górnicze; 

- biorąc pod uwagę fakt, iż w przyjętej do klasyfikacji uszkodzeń skali "l" oznacza "mały 
zakres uszkodzeń" należy stwierdzić, że ogólnie zakres uszkodzeń jest· w większości 
przypadków niewielki, zarówno w Głogowie, jak i w Lubinie. Jeśli uznać za znikome 
uszkodzenia, dla których wartość średniego zakresu uszkodzeń elementu Sue < 0,3, to 
zaliczyć do nich można 6 wyspecyfikowanych typów uszkodzeń w Lubinie (nadproża, 

podokienniki, tynki zewnętrzne i wewnętrzne, naroża ścian i ściany działowe) oraz 8 
w Głogowie, gdzie dodatkowo obejmuje to fasety oraz płytki ścienne i podłogowe; 

- wartości Sue > 1,0 stwierdzono w Lubinie dla stropów (sue = l, 42, a więc stan pośredni 
pomiędzy zakresem określonymjako mały i średni) i ścian stanu zerowego (sue =l, 06), 
zaś w Głogowie tylko dla stropów (sue = l, 11). W obu tych przypadkach różnice 
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Tabela 2.3. Budynki remontowane- wartości średnie zakresu analizowanych uszkodzeń oraz wyniki testu 
istotności różnic między średnimi (96 szt. w Lubinie+ 96 szt. w Głogowi e) 

Table 2.3. Restored buildings- mean values o f a scope o f damage and results of an NIR test 
(96 in Lubin + 96 in Lubin) 

Wartość średnia zakresu 
Różnica zakresu Wyniki testu 

Element konstrukcji 
Lokalizacja uszkodzeń elementu s ue istotności różnic 

Lp. poddany analizie uszkodzeń 
elementu 

uszkodzeń elementu !:>.s ue 
między średnimi 

Lubin Głogów (NIR)p 

l ściany stanu zerowego 0,864 0,494 0,370 0,00027 

2 nadproża 0,271 0,033 0,238 0,00008 

Na zewnątrz 3 podokienniki 0,198 0,044 0,154 0,00125 

budynku 4 ogniamury 0,719 0,439 0,280 0,0197 

5 inne spękania ścian 0,614 0,286 0,328 0,00004 

6 tynki zewnętrzne 0,219 0,121 0,098 0,110 > 0,05 

7 ściany nośne 0,729 0,274 0,455 0,00000 

8 ściany działowe 0,219 0,055 0,164 0,00 180 

9 naroża ścian 0,260 0,044 0,216 0,00021 

Wewnątrz 
lO fasety 0,448 0,055 0,393 0,00000 

720 

budynku 

li stropy 1,427 1,044 0,383 0,00039 

12 tynki wewnętrzne 0,062 0,000 0,062 0,03671 

13 płytki ścienne i podłog. 0,479 0,055 0,424 0,00000 

pomiędzy zakresem uszkodzeń wynikają w pierwszym rzędzie z różnic w zastosowanych 
rozwiązaniach konstrukcyjnych: 
a) w przypadku ścian stanu zerowego, w Lubinie występuje o 75 przypadków więcej 
ścian monolitycznych, na których występują typowe rysy skurczowe, 
b) w przypadku stropów, w Lubinie występuj e o 79 przypadków więcej żelbetowych płyt 
prefabrykowanych, które wykazują typowe "klawiszowanie", wynikające z różnicy ugię

cia poszczególnych płyt; 
- porównując różnice zakresu poszczególnych rodzajów uszkodzeń należy stwierdzić, że 

przy generalnie niewielkim zakresie uszkodzeń, w 12 przypadkach jest on większy 
w Lubinie, przy czym w 9 przypadkach jest to różnica istotna w sensie statystycznym. 
Dotyczy to 7 elementów wewnątrz budynków oraz 2 na elewacjach (stan zerowy 
i nadproża). W szczególności różnice te są nieistotne dla ogniomurów, tzw. "innych 
spękań ścian" oraz tynków, zaś dla podokienników uszkodzenia są większe w Głogowi e. 
Jeśli chodzi o wielkość tych różnic, to w 5 przypadkach przekracza on 0,3 (zarysowania 
wewnętrznych ścian nośnych, ścian stanu zerowego, stropów i faset oraz uszkodzenia 
płytek ściennych i podłogowych) ; 
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- zasadniczo, z oczywistych względów, zakres występowania analizowanych uszkodzeń 
jest w grupie budynków remontowanych mniejszy, niż wśród budynków nie remonto-· 
wanych. Jednak różnica ta jest stosunkowo mała. Jeśli uznać za znikome uszkodzenia, dla · 
których wartość średniego zakresu uszkodzeń elementu S ue< 0,3, to: 
a) w przypadku Lubina w grupie budynków remontowanych zaliczyć do nich można 6 
typów uszkodzeń, a w grupie budynków nie remontowanych 4 (w dwóch kolejnych Sue 

nieznacznie przekracza wartość 0,3), 
b) w przypadku Głogowa w grupie budynków remontowanych zaliczyć do nich można 
l O typów uszkodzeń, a w grupie budynków nie remontowanych 6; 

- analiza różnic przy podziale na budynki remontowane i nie remontowane wykazała, że 
większe różnice w zakresie uszkodzeń występują w przypadku budynków remonto
wanych. Przyczyny tego faktu należy szukać w czynnikach oddziałujących w dhtgim 
okresie czasu (zarówno przed, jak i po remoncie). W przypadku oddziaływań górniczych 
do czynników tych zaliczają się wpływy parasejsmiczne. 

Przedstawione w tym rozdziale wyniki badań pozwalają jedynie na analizę porównawczą 
zakresu występowania poszczególnych rodzajów uszkodzeń w sensie jakościowym. Nie może 
ona być podstawą do wyciągania wniosków ilościowych w zakresie "udziału" poszczególnych 
typów uszkodzeń w stanie technicznym badanej zabudowy (np . ocenione jako "średnie" uszko
dzenia ścian mają ten wpływ nieporównanie większy, niż "średnie" uszkodzenia płytek ścien

nych i podłogowych; ponadto uszkodzenia ścian podzielone są na kilka typów, znacznie 
zróżnicowanych pod względem tego udziału). 

3. Porównanie stanu technicznego badanych grup budynków 

3.1. Metodyka przeprowadzonych badań 

Celem badań przedstawionych w tym rozdziale była próba ustalenia ilościowego udziału 
stwierdzonych uszkodzeń w zużyciu technicznym badanych grup budynków oraz występują
cych w tym zakresie różnic. 

Stan techniczny budynku s1 podawany jest zazwyczaj w formie opisu słownego (np. Win
niczek 1993). Ustala się go z reguły w oparciu o tzw. "stopień zużycia technicznego" S z według 

wzoru: 

(3.1) 

Zużycie techniczne Sz zależy od wieku budynku oraz czynników dodatkowych, nieza
leżnych od czasu, które w sensie statystycznym należy uznać za losowe. Do grupy tej należą 
wady budowlane (tak projektowe jak i wykonawcze), zmiany stosunków wodnych w pod
łożu fundamentowym, drgania komunikacyjne, błędy w eksploatacji budynku, itp. Do tej 
grupy czynników zaliczają się również wpływy górnicze, zarówno w formie wstrząsów 
parasejsmicznych, jak i deformacji powierzchni. Czynniki losowe (w tym wpływy eks
ploatacji górniczej) mogą powodować lub powiększać uszkodzenia elementów budynku 
oraz przyspieszać proces ich naturalnego zużycia (W odyński, Koc ot 1996; Wodyński, Koc ot 
2000) . 
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Należy zwrócić uwagę, że uszkodzenia elementów nośnych nie są z reguły spowodowane 
naturalnym zużyciem materiału, lecz oddziaływaniem dodatkowych czynników losowych. Tak 
więc , przyjmując, że uszkodzenia elementów wykończenia znajdują odzwierciedlenie w usta
lonym stopniu ich zużycia (np. dla tynków - zarysowania, zawilgocenia, zagrzybienia, od
parzenia, ubytki, itp.), można przyjąć, że stopień zużycia budynku Sz opisany jest wzorem 
(Kocot, Wodyński 1999; Wodyński, Kocot 1996, 2000): 

Sz = Sn +Su (3 .2) 

gdzie: 
Sz - oznacza zużycie techniczne budynku, 
Sn - stopień zużycia naturalnego budynku (z pominięciem uszkodzeń elementów kon

strukcyjnych), 
Su - "stopień uszkodzeń" elementów konstrukcji budynku. 

Zużycie naturalne Sn jest funkcją czasu i zawiera wpływ czynników oddziaływujących 
w sposób ciągły na stan budynku. Z kolei stopień uszkodzeń Su to składnik reprezentujący 
oddziaływanie czynników, uznanych w sensie statystycznym za losowe, na uszkodzenia ele
mentów konstrukcji budynku. 

Do oceny stopnia zużycia Sz badanych budynków użyto stosowanąpowszechnie tzw. "meto
dę średnio-ważoną" (np. Winniczek 1993, Zasady .. . 1968), uwzględniającą zużycie ich posz
czególnych elementów składowych . Do oceny stopnia uszkodzeń budynków Su zastosowano 
kryteria opisane szczegółowo w (Wodyński, Kocot 1996). 

3.2. Analiza stopnia zużycia Sz badanych grup budynków 

Strukturę stanu technicznego badanej zabudowy przedstawiono w tabeli 3.1. Wynika z niej , 
że zdecydowana większość budynków była w dobrym lub zadowalającym stanie technicznym 
(96,1 %), co wiąże się głównie z ich wiekiem (tab. 1.1 ). 

Stan 
techniczny 

Bardzo dobry 

Dobry lub 
zadowalający 

Średni 

Razem 

722 

Tabela 3 .l. Struktura stanu technicznego badanych budynków 

Table 3.1 . Technical state distribution for the studied buildings 

Stopień 
Budynki 

zużycia Lubin Głogów 

[%] 
[szt.] [%] [szt.] [%] 

do ID 11 4,4 7 2,6 

11-30 237 95,6 255 96,6 

31-50 o 0,0 2 0,8 

248 IDO 264 IDO 

razem 

[szt.] [%] 

18 3,5 

492 96,1 

2 0,4 

512 IDO 
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W tabeli 3.2 zestawiono średni stopień zużycia Sz dla poszczególnych grup budynków. 
Podano również różnice między tymi średnimi w porównywanych grupach oraz wyniki testu 
istotności różnic. 

Tabela 3.2. Wartości średnie stopnia zużycia Sz w analizowanych grupach budynków 

Table 3.2. Mean values ofa degree ofwear sz for the analyzed group ofbuildings 

Średni stopień zużycia w grupie Wyniki testu istotności 
Analizowane budynków Sz 

budynki 
.Ó.Sz = SzL - SzG różnic między średnimi 

Lubin Głogów 
(NIR) p 

Wszystkie badane budynki 
0,166 0,183 -0,017 0,00000 

(248+264 szt.) 

Budynki nic remontowane 
0,175 0,192 - 0,017 0,00000 

(152+168 szt.) 

Budynki remontowane 
0,152 0,166 - 0,014 0,00000 

(96 + 96 szt.) 

Z powyższych danych wynika, że średni stopień zużycia poszczególnych grup budynków 
wynosi: 

-w Lubinie Sz =16,6% (remontowane 15,2%, nie remontowane 17,5%), 
-w Głogowie Sz =18,3% (remontowane 16,6%, nie remontowane 19,2%). 
Średnie zużycie techniczne badanych budynków w Głogowi e jest wię_c wyższe o l , 7% niż 

w Lubinie, co pozornie pozostaje w sprzeczności z wynikami badań przedstawionych w roz
dziale 3. Analizując przyczyny tej różnicy ustalono, że średni wiek badanych budynków 
wynosi: 

- w Lubinie 22,23 lata (remontowane 22,58, nie remontowane 22,01 lata), 
- w Głogowie 23,85 lat (remontowane 24,26, nie remontowane 23,59 lata) . 
Oznacza to różnicę_ 1,58- 1,68 roku (6,7-6,9%), co w znacznej części tłumączy nieco 

wyższy stopień zużycia budynków w Głogowie. 

Powyższe dane pozwoliły na oszacowanie średniej trwałości T badanych grup budynków. 
Z powodu stosunkowo młodego wieku t badanej zabudowy uzyskane wyniki mają oczywiście 
charakter orientacyjny, jednak wobec podobnej konstrukcji wszystkich budynków, służyć mogą 
do celów porównawczych. 

Zakładając przeciętnąjakość bieżących robót konserwacyjnych można przyjąć, że przebieg 
zużycia technicznego Sz badanych budynków przedstawia się_ wzorem (Winniczek 1993; Zasa
dy .. . 1968): 

(3.3) 

Przewidywaną na tej podstawie średnią trwałość poszczególnych grup budynków zesta
wiono w tabeli 3.3 . 
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Tabela 3.3. Oszacowanie średniej trwałości badanych grup budynków 

Table 3.3. Estimation ofa mean lifetime for thc analyzed group ofbuildings 

Średni wiek Średni stopień Średnia trwałość badanej 
Analizowane grupy budynków budynków zużycia grupy budynków 

t [lata] Sz (%] T [lata] 

Wszystkie Lubin (248 szt.) 22,23 16,6 84,5 

Głogów (264 szt.) 23,83 18,3 83,7 

Nie remontowane Lubin (152 szt.) 22,01 17,5 80,1 

Głogów (168 szt.) 23,59 I 9,2 79,6 

Remontowane Lubin (96 szt.) 22,58 15,2 92,4 

Głogów (96 szt.) 24,26 16,6 92,3 

Uzyskane wyniki wskazują na nieznaczne, w zasadzie pomijalne, różnice pomiędzy trwa
łością porównywanych grup budynków w Głogowi e i Lubinie. Widoczny jest przy tym znaczny 
pozytywny wpływ prac remontowych, gdyż średnia trwałość budynków remontowanych jest 
w obu przypadkach o ponad 12 lat wyższa od nie remontowanych. 

3.3. A n al i za stopnia uszko d zeń s u badanych grup budynków 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, do oceny ilościowego udziah1 uszkodzeń w zużyciu 
technicznym budynku, a tym samym w jego stanie technicznym, sh1żyć może jego stopień 
uszkodzeń Su. W tabeli 3.4 zestawiono średni stopień uszkodzeń Su dla poszczególnych grup 
budynków. Podano również różnice między tymi średnimi w porównywanych grupach oraz 
wyniki testu istotności różnic. 

Tabela 3.4. Wartości średnic stopnia uszkodzeń Su w analizowanych grupach budynków 

Table 3.4. Mean values o f a degree of damage su for the analyzed group ofbuildings 

Średni stopień uszkodzeń w grupie 
Wyniki testu istotności 

Analizowane budynki budynków su 
ł>su = SuL - SuG różnic między średnimi 

Lubin Głogów 
(NIR) p 

Wszystkie badane budynki 
0,0244 0,0181 0,0063 0,00007 < 0,05 

(248 + 264 szt.) 

Budynki nie remontowane 
0,0258 0,0227 0,0031 0,088 19 . 0,05 

(!52+ 168 szt.) 

Budynki remontowane 
0,0220 0,0101 0,0119 0,00000 . 0,05 

(96 + 96 szt.) 
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Uzyskane wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
- średni stopień uszkodzeń Sw który zgodnie z przyjętymi założeniami stanowi miarę 

wpływu analizowanych uszkodzeń na stan techniczny badanej zabudowy, wynosi dla 
grupy badanych budynków Lubinie 2,44% (remontowane 2,20%, nie remontowane 
2,56%), zaś dlagrupybadanych budynków w Głogowie I,8I% (remontowane I,OI %, nie 
remontowane 2,27%); 

- różnice w wielkości stopnia uszkodzeń Asu między budynkami w Głogowie i Lubinie 
wynoszą 0,63% dla wszystkich badanych budynków, I ,I9% dla budynków remon
towanych oraz 0,3 I% dla budynków nie remontowanych. W dwóch pierwszych przy
padkach różnica ta jest w sensie statystycznym istotna; 

- opisane wyżej badania pozwoliły na ustalenie procentowego udziału stopnia uszkodzeń 
Su w stanie technicznym badanej zabudowy. Udział ten wynosi: 
a) dla grupy 248 badanych budynków w Lubinie: (2,44/16,6) x 100 = 14,7%, 
b) dla grupy 264 badanych budynków w Głogowie: (1,81118,3) x 100 = 9,9%. 
Różnica 14,7- 9,9 = 4,8% pokazuje, o ile większy jest udział uszkodzeń w aktualnym 

stanie technicznym badanej grupy budynków w Lubinie. 
Uzyskane wyniki potwierdzają tendencje, wykazane w badaniach porównawczych zakresu 

występowania uszkodzeń budynków w Lubinie i Głogowie (rozdział 2). Wskazująjednocześnie, 
że w sensie ilościowym, traktując jako miarę udział stwierdzonych uszkodzeń w stopniu zużycia 
technicznego badanej zabudowy, różnice te są w skali globalnej rzędu 5% aktualnego stopnia 
zużycia budynków. 

Praca wykonana w ramach badań statutowych l I . I I. I 50.3 I2. 
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A comparative analysis of technical wear and the scope of damage 
of buildings in the Legnica-Głogów copper mining district 

Abstract 

The pap er presents the results o f a comparative analysis ofthe scope o f damage and technical 
wear of a group of 248 buildings located on an area subject to mining impact in the Leg
nica-Głogów capper mining district and 264 buildings located outside the mining area. An 
analysis and a comparison were made o f participation o f this damage in the technical wear o f 
both ofthe examined groups ofbuildings. 



Aleksander W O DYŃSKI 
Akademia Gómiczo-Hutnicz, Kraków 

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 727-734 

Wpływ wstrząsów górniczych na zużycie techniczne budynków 

Słowa kluczowe 

Szkody górnicze - wstrząsy górnicze -zużycie budynków 

Streszczenie 

W referacie przedstawiono metodykę oceny wpływu wstrząsów górniczych na zużycie 
techniczne budynków oraz ustalono wskaźniki, reprezentujące oddziaływanie wstrząsów gór
niczych na to zużycie. Uwzględniają one zarówno intensywność, jak i ilość wstrząsów od
działujących na budynek w całym okresie jego istnienia. Podano również wstępne wyniki badań, 
przeprowadzonych na grupie 466 budynków mieszkalnych, usytuowanych na terenie Legni
cko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, poddanych wielokrotnym oddziaływaniom wstrzą
sów górniczych. 

l. Wstęp 

Ustalenie zakresu szkód wynikających z działalności górniczej, jest jednym z trudniejszych 
zagadnień budownictwa na terenach górniczych. Podstawowy problem stanowi w tym przy
padku ilościowe wydzielenie wpływu oddziaływań górniczych spośród innych potencjalnych 
przyczyn zużycia i uszkodzeń. Trudności te związane są przede wszystkim z faktem, iż obraz 
uszkodzeń i nieprawidłowości nie pozwala bez skomplikowanych badań na jednoznaczne 
ustalenie ich przyczyn. W szczególności skutki oddziaływań wstrząsów górniczych są trudne do 
odróżnienia od skutków wpływu innych oddziaływań dynamicznych (drgania komunikacyjne, 
oddziaływania dynamiczne maszyn i urządzeń, itp.). Dodatkowy problem stanowią trudne do 
ustalenia czynniki natury budowlanej: błędy projektowe i wykonawcze, wady materiałowe. 
Regułąjest ponadto brak "poziomu odniesienia" w stosunku do analizowanego stanu obiektu, 
z uwagi na brak udokumentowanych danych z okresu przed wystąpieniem wpływów gór
niczych. Jednocześnie opis stanu budynku na drodze analizy statyczno-wytrzymałościowej jest 
w omawianym przypadku bardzo skomplikowany i przy większej liczbie obiektów praktycznie 
niemożliwy. W tej sytuacji, zwłaszcza gdy przedmiotem badań jest ustalenie ogólnych za
leżności i syntetyczne ujęcie problemu, rozwiązań należy szukać w pierwszym rzędzie na drodze 
badań statystycznych. 
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Analiza warunków górniczych na terenie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego 
wskazuje, że w zasadzie podstawowym czynnikiem oddziaływań górniczych na stan techniczny 
zabudowy powierzchni są wstrząsy górnicze, wywołujące szkodliwe drgania obiektów. Ocena 
szkodliwego oddziaływania wstrząsów na budynki była przedmiotem badań szeregu autorów (np. 
Cianciara i in. 2000; Cholewicki, Chyży 2000; Kazimierczyk 2000; Maciąg, Tatara 1999; Maciąg 
2000), jednak do tej pory wiele zagadnień z tego zakresu nie zostało do końca rozwiązanych. 
W szczególności zwraca uwagę fakt, iż punkt ciężkości prowadzonych analiz znajduje się 

w obszarze problematyki bezpieczeństwa budowli, czyli "stanu granicznego nośności", w mniej
szym stopniu odnosząc się do aspektu szkodliwego oddziaływania wstrząsów w zakresie "stanu 
granicznego użytkowania". Chodzi tu między innymi o oddziaływania nie zagrażające wprawdzie 
bezpieczeństwu konstrukcji, jednak powodujące przyspieszenie zużycia technicznego budynków. 
Stanowi to z jednej strony uciążliwość dla mieszkańców, z drugiej zaś obniża wartość obiektów 
i powinno być brane pod uwagę w analizie prowadzącej do wyceny szkód górniczych. 

W referacie przedstawiono metodykę oceny wpływu wstrząsów górniczych na zużycie 
techniczne budynków. Zaproponowano wskaźniki, reprezentujące oddziaływanie wstrząsów 
górniczych zarówno na uszkodzenia elementów budynku, jak i na przyspieszenie ich zużycia. 
W tym drugim przypadku chodziło o uwzględnienie zarówno intensywności, jak i ilości wstrzą

sów oddziałujących na budynek w całym okresie jego istnienia. Przedstawiono również wstępne 
wyniki badań, przeprowadzonych na grupie 466 budynków mieszkalnych, zlokalizowanych na 
terenie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, poddanych wielokrotnym oddziaływa
niom wstrząsów górniczych. 

2. Metodyka oceny wpływu wstrząsów górniczych na przyspieszenie zużycia 
technicznego budynków 

Za podstawowy wskaźnik do oceny zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji budynków przyj
muje się ekstremalną wartość przyspieszenia drgań a. Diagnostyka poprzez wartość ekstremalną 
nie uwzględnia krotności wstrząsów oddziałujących na obiekt. Pominięcie tego czynnika, 
dopuszczalne, w pewnym zakresie, przy analizie bezpieczeństwa konstrukcji, nie pozwala na 
prowadzenie jakiejkolwiek analizy wpływu wstrząsów na zużycie techniczne. W tej sytuacji 
należało wprowadzić pewne wskaźniki, reprezentujące wpływy wstrząsów górniczych zarówno 
na uszkodzenia elementów budynku, jak i na przyspieszenie ich zużycia. Wskaźniki te powinny 
uwzględniać zarówno maksymalną wielkość drgań, jak i ilość wstrząsów oddziałujących na 
budynek w całym okresie jego istnienia. 

Zgodnie z podanymi wyżej założeniami, do analizy przyjęto wstępnie, jako miarę zagrożenia 
zabudowy wstrząsami górniczymi, trzy wskaźniki: 

l) amax- największa z wartości szczytowych przyspieszenia drgań wywołanych wstrząsami 

amax =max{ai}; i=l, ... ,m (2.1) 

gdzie: 

728 

ai - wartość szczytowa przyśpieszenia drgań dla i-tego wstrząsu, 
m - liczba wstrząsów, które wystąpiły w okresie t, tj . od powstania obiektu, do mo

mentu inwentaryzacji jego stanu technicznego; 
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2) a5g(120)- suma geometryczna wartości szczytowych przyspieszenia drgań wywołanych 
wstrząsami, których efekt sejsmiczny dla obiektu był większy 120 mm/s2; 

3) a5g(20)- suma geometryczna wartości szczytowych przyspieszenia drgań wywołanych 
wstrząsami, których efekt sejsmiczny dla obiektu był większy 20 mm/s2. 

Wskaźniki a5g(120) i a5g(20) posłużyły do oceny wpływu oddziaływania wielokrotności 
wstrząsów na stopień zużycia badanej zabudowy. Parametry te opisane są ogólnie wzorem: 

asg =~i>~ 
k=l 

(2.2) 

gdzie: 
ak - wartość szczytowa przyśpieszenia drgań wywołanych k-tym wstrząsem. 

W przypadku a5g(20) uwzględnia się wstrząsy, dla których ak;;:: 20mrnls2. Jest to granica A 
skali SWD-I wg normy (PN-85/B-02170). Zgodnie z normąjest to dolna granica odczuwalności 
drgań przez budynek co oznacza, że przekroczenie tej granicy nie stanowi jeszcze zagrożenia 
bezpieczeństwa konstrukcji, ... " następuje tylko przyspieszone zużycie budynku oraz pierwsze 
rysy w wyprawach, tynkach, itp.". 

W przypadku a5g(120) uwzględnia się wstrząsy, dla których ak ;;:: 120mrn!s2 . Za wartość 
graniczną przyjęto tu granicę 5 stopnia intensywności drgań wg skali MSK-64 (np. Ma
ciąg, Tatara 1999; Maciąg 2000; Instrukcja ... 2001), której przekroczenie oznacza, że ... "moż

liwe są uszkodzenia stopnia I w budynkach grupy A" (uszkodzenia stopnia I to "lekkie uszko
dzenia", głównie tynków). 

3. Metodyka ustalania zużycia technicznego zabudowy 

Wstrząsy górnicze mogą powodować uszkodzenia elementów budynku oraz przyspieszenie 
procesu ich naturalnego zużycia. Ocena stanu technicznego obiektu powinna więc uwzględniać 
czynniki opisujące obydwa te zjawiska. Kryterium to spełnia metoda oceny tego stanu przed
stawiona w pracy (Wodyński , Kocot 1996), a zweryfikowana badaniami opisanymi w pracach 
(Kocot, Wodyński 1999; Wodyński, Kocot 2000; Badanie ... 2001) . W metodzie tej zużycie 
techniczne budynku określa sięjako sumę dwóch składników: 

Sz = Sn +Su (3.1) 

gdzie: 
Sn - stopień zużycia naturalnego budynku, z pominięciem uszkodzeń elementów kon

strukcyjnych, związany głównie z okresem użytkowania w określonych warunkach 
środowiskowych i eksploatacyjnych; zużycie naturalne jest funkcją czasu, zatem 
wpływają na jego wielkość czynniki oddziałujące długotrwale, ale nie powodujące 
istotnych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych; 

Su - "stopień uszkodzeń" elementów konstrukcji budynku, związany z oddziaływa
niem czynników dodatkowych, w sensie statystycznym losowych, takich jak skutki 
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błędów projektowych i wykonawczych, przeciążenia elementów konstrukcyjnych, 
drgania komunikacyjne lub od maszyn i urządzeń, zmiany stosunków wodnych 
w podłożu, ruchy masowe, czy też wpływy eksploatacji górniczej . 

Z wystarczającą dla praktyki dokładnością można więc przyjąć, że oddziaływanie wstrząsów 
górniczych na uszkodzenia elementów konstrukcji budynku odzwierciedlone jest w Su, nato
miast długotrwałe (wieloletnie) oddziaływanie wstrząsów o małej intensywności ma swe od
zwierciedlenie w s0 . 

Do oceny stopnia zużycia budynków Sz stosowano tzw. "metodę średnio-ważoną" . Polega 
ona na indywidualnej ocenie stopnia zużycia poszczególnych elementów, a następnie- przez 
zadanie im odpowiednich wag - ustalenie średnio ważonego stopnia zużycia całego budynku 
(np. Winniczek 1993): 

~U· ·S· s = L...J _t_e_t 

z i=l 100 
[%] 

(3.2) 

gdzie: 
Ui - procentowy udział kosztu odtworzenia danego elementu w strukturze kosztu od

tworzenia obiektu, pełniący rolę wagi, 
Sei - stopień zużycia danego elementu określony procentowo. 

Wyodrębniony ze zużycia technicznego stopień uszkodzeń Su określano stosując kryteria 
opisane szczegółowo w pracy (Wodyński, Kocot 1996). 

4. Wstępna analiza wpływu wstrząsów górniczych na zużycie techniczne grupy 
466 budynków mieszkalnych o tradycyjnej konstrukcji 

4.1. Dane wyjściowe do badań 

Posługując się przedstawioną wyżej metodyką, dokonano wstępnej analizy wpływu wstrzą
sów górniczych na grupę 466 budynków, zlokalizowanych na terenie Legnicko-Głogowskiego 
Zagłębia Miedziowego, w obszarach górniczych 0/ZG "Lubin", 0/ZG "Rudna" oraz 0/ZG 
"Polkowice - Sieroszowice" KGHM "Polska Miedź" S.A. Są to budynki mieszkalne typu 
wiejskiego, podmiejskiego i małomiejskiego, o tradycyjnej murowanej konstrukcji i wieku do 
l 00 lat. 

Informacje o konstrukcji, uszkodzeniach i stanie technicznym budynków uzyskano w ra
mach szczegółowej inwentaryzacji wykonanej w ramach pracy (Badanie ... 2001). Ponadto na 
podstawie wywiadów, materiałów archiwalnych oraz własnych obserwacji zebrano dane doty
czące historii ich remontów, modernizacji, przebudów itp. 

Powyższe dane pozwoliły na wyznaczenie dla każdego budynku wskaźników charakte
ryzujących stan techniczny, a to stopnia zużycia naturalnego s0 , stopnia uszkodzeń Su oraz 
stopnia zużycia technicznego S z. W artości średnie tych wskaźników dla całej badanej zabudowy 
wynosiły : s0 śr = 41 ,4%, Su śr = 4,8%, Sz śr = 46,2%. 
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Rozkład stopnia zużycia badanej zabudowy w zależności od wieku budynków pokazano na 
rysunku 4.1. 
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Rys. 4.1. Zużycie techniczne badanej grupy 466 budynków 

Fig. 4.I.Technical wear of the 466 buildings studied 
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Parametr wyjściowy do ustalenia wskaźników opisujących zagrożenie badanej zabudowy 
stanowiła wartość szczytowa przyśpieszenia drgań dla danego obiektu. Wyznaczano ją w sposób 
uproszczony przy pomocy relacji tłumienia, opracowanej w Głównym Instytucie Górnictwa (np. 
Instrukcja ... 2001): 

log a= 2,54 + 0,225l<>g E- 0,614 log r 

gdzie: 
a - wartość szczytowa przyśpieszenia drgań [mm/s2], 

E - energia wstrząsu [J], 
r - odległość epicentralna źródło- obiekt [m]. 

(4.1) 

Ponieważ stosowalność związku ( 4.1) jest dla małych odległości epicentralnych ograniczo
na, używano go dla odległości epicentralnych większych od 200 m. 

Wpływy sejsmiczne wyznaczano na podstawie całej dostępnej informacji na temat 
wstrząsów, które wystąpiły na terenie LGOM. Powstała w ten sposób baza wstrząsów składała 
się z 15 638 rekordów. 
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4.2. Wyniki badań 

Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie zależności pomiędzy ustalonym podczas 
inwentaryzacji stopniem zużycia budynków Sz oraz jego częściami składowymi sn i su, 
a wskaźnikami charakteryzującymi wpływ wstrząsów górniczych, których interpretację podano 
w rozdziale 2. 

Do oceny siły związku wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona. Dla każdego współ
czynnika korelacji obliczano również poziom istotności otrzymanego rezultatu. Jest to praw
dopodobieństwo prawdziwości hipotezy braku zależności pomiędzy korelowanymi zmiennymi 
losowymi. Z reguły przyjmuje się, że zależność występuje, jeśli poziom istotności p nie 
przekracza 0,05. 

Badania prowadzono dla całej grupy budynków łącznie, oraz przy uwzględnieniu podziału 
na obiekty nie remontowane i takie, które w okresie oddziaływania wstrząsów górniczych 
poddawane były pracom remontowym lub renowacyjnym. Podział ten uznano za istotny z uwagi 
na fakt, iż tego typu ingerencje budowlane wpływają istotnie na stan techniczny budynku. 
Uzyskane wyniki przedstawiono poniżej w tabelach 4.1 oraz 4.2. 

Tabela 4.1. Wyniki analizy korelacji pomiędzy zużyciem technicznym a wpływami wstrząsów dla całej grupy 
badanych budynków mieszkalnych (466 obiektów) 

Table 4.1. Results o f the correlation analysis between technical wear and the influence o f tremors for the whole 
s ample o f residential buildings studied (466 objects) 

S z Su S n 

Wskaźnik współczynnik poziom współczynnik poziom współczynnik poziom 
korelacji R istotności p korelacji R istotności p korelacji R istotności p 

amax 0,119 0,010 0,166 0,000 - ~ 

a,g(120) 0,092 0,047 0,157 0,001 - -

a,
8
(20) 0,354 0,000 0,263 0,000 0,303 0,000 

Tabela 4.2. Wyniki analizy korelacji pomiędzy zużyciem technicznym a wpływami wstrząsów dla wydzielonej 
grupy nic remontowanych budynków mieszkalnych (281 obiektów) 

Table 4.2. Results of the correlation analysis between technical wear and the influence o f tremors for a specificd 
group o f non-renewed buildings (281 objects) 

S z Su S n 

Wskaźnik współczynnik poziom współczynnik poziom współczynnik poziom 
korelacji R istotności p korelacji R istotności p korelacji R istotności p 

amax 0,135 0,023 0,266 0,000 - -

a,g( 120) - - 0,249 0,000 - -

a,g(20) 0,440 0,000 0,414 0,000 0,411 0,000 
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Z danych przedstawionych w tabeli 4.1 wynika, że wskaźnik amax wykazuje korelację ze 
stopniem uszkodzeń Su. Związek ten jest na tyle silny, że przenosi się również na zużycie 
techniczne Sz, którego częścią składowąjest stopień uszkodzeń Su. Symptomatyczne jest, że nie 
stwierdzono istotnej korelacji między amax' a zużyciem naturalnym Sn, co potwierdza słuszność 
przyjętej metodyki. Podobne wyniki uzyskano dla wskaźnika a8g(120) . 

Z kolei wskaźnik asg(20) wykazuje istotne korelacje zarówno z Su, jak i z sn, a w kon
sekwencji ze stopniem zużycia technicznego Sz. Jego związek ze zużyciem naturalnym Sn 
dowodzi, że reprezentuje on również oddziaływanie wstrząsów górniczych na przyspieszenie 
naturalnego zużycia budynków. 

Przedstawione w tabeli 4.2. wyniki badań, przeprowadzonych na wydzielonej grupie bu
dynków nie remontowanych, potwierdziły opisane wyżej zależności, chociaż w tym przypadku 
związek ze stopniem uszkodzeń Su nie przenosi się na zużycie techniczne Sz. Zgodnie z ocze
kiwaniami, uzyskano tu we wszystkich przypadkach wyższe współczynniki korelacji między 
badanymi zmiennymi. 

W grupie budynków remontowanych nie stwierdzono istotnych korelacji między badanymi 
zmiennymi. 

S. Podsumowanie 

Ocena wpływu wstrząsów górniczych na przyspieszenie procesu zużycia technicznego 
budynków wymaga przyjęcia wskaźnika, uwzględniającego zarówno intensywność, jak i ilości 
wstrząsów, nawet o stosunkowo niewielkich wartościach szczytowych przyspieszenia, oddzia
łujących na budynek w całym okresie jego istnienia. 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że kryteria te spełnia zaproponowany wskaźnik 
a5g(20), zdefiniowany jako suma geometryczna wartości szczytowych przyspieszenia drgań 
wstrząsów, których efekt sejsmiczny dla obiektu był większy, niż poziom przyspieszenia drgań 
20 mm!s2 . Wskaźnik ten opisać można wzorem: 

asg =Ji>~ 
k=l 

gdzie: 
ak - wartość szczytowa przyśpieszenia drgań dla k-tego wstrząsu. 

Przedstawiona w pracy analiza pozwoliła na wyciągnięcie na razie tylko wniosków ja
kościowych odnośnie wpływu wstrząsów górniczych na zużycie techniczne badanej zabu
dowy. 

Do ustalenia zależności ilościowych, opisujących udział wpływów górniczych w zużyciu 
technicznym zabudowy kubaturowej, niezbędna jest weryfikacja wskaźników zagrożenia, przez 
wprowadzenie dokładniejszych formuł do obliczenia a, zróżnicowanych w zależności od ob
szarów górniczych poszczególnych zakładów górniczych oraz rozszerzenie badań na inne typy 
budynków i budowli. 
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An influence of mining tremor effects on the technical.wear of buildings 

Abstra et 

The paper presents a metbod o f assessment o f mining tremor effects on the technical we ar o f 
buildings and define indices representing these effects. The indices account for both the in tensity 
and the number oftremors affecting a building during i ts life-period. The paper also presents the 
preliminary results o f research carried out on a group o f 466 residential buildings situated in the 
Legnica-Głogów copper mining distri et w hi ch have been subject to a number ofmining tremors. 



Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji 
Podziemnej 2002, s. 735-748 

JanZYCH 
Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni 

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Gliwice 

Wpływ dużego postępu frontu i przerw w eksploatacji na osiadania 
powierzchni 

Słowa kluczowe 

Ochrona powierzchni -prędkość osiadania -przyśpieszenie osiadania 

Streszczenie 

Postęp frontu jest jednym z czynników mających wpływ na wielkość i rozkład deformacji na 
powierzchni, a zatem pośrednio na wielkość szkód w obiektach. W artykule przedstawiono 
wstępną analizę wyników pomiarów geodezyjnych z terenu KWK "Jankowice", wykony
wanych codziennie, przy dużym postępie frontu eksploatacyjnegc . 

l. Wstęp 

Z badańprowadzonych w ostatnich latach w Polsce (Drzęźla et al. 1980; Drzęźla 1993, 1995; 
Dżegniuk, Sroka 1978; Kowalski 1999; Kwiatek 1997, 1999; Sikora et al. 1994; Kwiatek et al. 
1998; Skinderowicz 1976; Strzałkowski 1998; Ścigała 1999; Zych 2001a, 2001b), a także 
w Niemczech (Sroka 1995, 1996, 1999) wynika, że postęp frontu eksploatacyjnego ma wpływ na 
przebieg deformacji na powierzchni i wielkość szkód górniczych. 

Najważniejszymi elementami decydującymi o przebiegu deformacji są: 
- prędkość frontu eksploatacyjnego, 
- zmiany prędkości frontu, 
- czas trwania postojów frontu. 
Przez wiele lat problem ten nie był dostrzegany z powodu zbyt małych prędkości postępu 

frontu oraz rzadko wykonywanych pomiarów. 
Obecnie na niektórych kopalniach postępy frontu znacznie wzrosły, a pomiary wykonuje się 

w okresach jednodniowych. 
Z punktu widzenia ochrony obiektów istotne znaczenie ma dynamika ujawniania się wpły

wów na powierzchni. Miernikami tej dynamiki, które najłatwiej można uzyskać na podstawie 
pomiarów, są przyrosty osiadania w czasie (potocznie prędkość osiadania) i zmienność przy
rostów osiadania w czasie (przyspieszenie osiadania). 
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2. Prędkość osiadania 

Prędkości osiadania nie możemy zmierzyć bezpośrednio, ale możemy obliczyć z pomiarów 
przyrosty osiadania dla poszczególnych cykli pomiarowych w przyjętej jednostce czasu. Ob
liczony dla danego cyklu przyrost osiadania ze wzoru 

b. w 

b. t 

jest 'Yartością średnią dla rozpatrywanego okresu. 

(l) 

Tak obliczone przyrosty osiadania możemy przedstawić na wykresie w postaci krzywej 
"schodkowej" lub w sposób taki jak to. przyjęto np.: dla odkształceń poziomych czy nachyleń, 
w punkcie w środku rozpatrywanego okresu. 

Na rysunku l pokazano dwa sposoby przedstawienia obliczonych z pomiarów osiadań 
przyrostów osiadania dwóch wybranych punktów 17 i 18 linii obserwacyjnej z kopalni "Jan
kowice". 

:g -10 
o 

'O 

E 
E 
~ -20 .. 
'i: .. 
'O .. 
-~ -30 

iii o 
~ 
1,; -40 
D.. 

-50 

-P-17-Vw-7 

-P-18-Vw-7 

___"_ P-17-Vw-7 

-+-- P-18 -Vw-7 

-P-17-Vw-1 

-P-18-Vw-1 

..... ..... p.17-Vw-1 
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Rys. l . Dwa różne sposoby przedstawienia przyrostów osiadania punktów w czasie 

Vw-7 -pomiary wykonywane średnio co tydzień, Vw- l -pomiary wykonywane codziennie 

Fig. l. The graphs o f two presentation methods o f subsidence incrcase for observation stations in time 

Vw-7- geodetic measuremcnt wasdonefor weekly periods, Vw- l- geodetic measurement wasdonefor 
one-day periods 

Wykresy oznaczone Vw-7 przedstawiają wykresy przyrostów osiadania z pomiarów wy
konanych średnio co tydzień, natomiast wykresy oznaczone V w-l przedstawiają wykresy 
przyrostów osiadania z pomiarów wykonywanych codziennie przez okres jednego tygodnia. 
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W dalszej częsc1 artykułu stosowany będzie tylko jeden sposób przedstawiania przyrostów 
osiadaniajako wartość średnia w punkcie w środku cyklu. 

Z rysunku l wynika, że inny jest przebieg przyrostów osiadania z pomiarów wykonywanych 
średnio co tydzień, a inny z pomiarów wykonywanych codziennie. 

Na rysunku 2 przedstawiono przyrosty osiadania 35 punktów linii obserwacyjnej obliczone 
z pomiarów dla 22 cykli pomiarowych. Z wykresów tych wynika, że niektóre punkty zlokali
zowane głównie przed postępującym frontem, mają przyrosty dodatnie tzn. podnoszą się. 

20.-------------------------------------------------------------. 
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Rys. 2. Wykresy przyrostów osiadania punktów linii obserwacyjnej obliczone z pomiarów dla 22 cykli 
pomiarowych wykonywanych w różnych okresach czasowych 

Fig. 2. The graphs of subsidence increase of observation station lin c calculated for 22 seriesof geodetic 

measurements were done for different pcriods 

Na rysunku 3 przedstawiono przyrosty osiadania punktów linii, ale tylko z cykli wyko
nywanych średnio co tydzień . 

Na rysunku 4 przedstawiono przyrosty osiadania punktów obliczone z pomiarów wyko
nywanych codziennie przez tydzień w I okresie pomiarowym, natomiast na rysunku 5 w II 
okresie pomiarowym. 

Na rysunku 6 przedstawiono zbiorcze wykresy przyrostów osiadania obliczone z pomiarów 
wykonywanych codziennie przez tydzień w I i II okresie pomiarowym. 

Z wykresów na rysunkach 3, 4, i 5 wynika, że maksymalne średnie przyrosty osiadania 
obliczone z okresów jednodniowych są większe od średnich przyrostów osiadania obliczonych 
z okresów tygodniowych. 

Maksymalny przyrost osiadania w okresie I z pomiarów wykonywanych co tydzień wynosił 

52,7 mm/dobę, a w okresie II wynosił 71 ,8 mm/dobę. Przyrosty osiadania z pomiarów wy
konywanych codziennie w okresie I wynosiły maksymalnie 71,0 mm/dobę, natomiast w okresie 
II wynosiły maksymalnie l 04,0 mm/dobę. Są to wartości bardzo duże. 
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Rys. 3. Wykresy przyrostów osiadania punktów linii obserwacyjnej obliczone z pomiarów dla 22 cykli 

pomiarowych wykonywanych średnio co tydzień 

Fig. 3. The graphs o f subsidence incrcase o f obscrvation station lin e calculated for 22 series o f geodetic 

measurements were dane for weekly periods 

20 

o 

a;: 
-20 ..c 

o 
~ 
E 
.§. 

-40 .. 
'2 .. 
"O .. ·u; -60 o 

.. .... ... . 

-en e --+- 98-02-19 ...... 98-02-20 

~ -80 c.. ....._ 98-02-21 _,._ 98-02-22 l . 

........ 98-02-23 -+- 98-02-24 
-100 

-1- 98-02-25 

-120 

Rys. 4. Wykresy przyrostów osiadania punktów linii obserwacyjnej obliczone z pomiarów wykonywanych 
codziennie przez tydzień w I okresie pomiarowym 

Fig. 4. The graphs o f subsidence increase o f observation station line calculated for geodetic measurements were 
dane for first one-day periods. Geodetic measurements were dane everyday only for one wcek 
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Rys. 5. Wykresy przyrostów osiadania punktów linii obserwacyjnej obliczone z pomiarów wykonywanych 

codziennie przez tydzień w II okresie pomiarowym 

Fig. 5. The graphs of subsidence increase o f observation station line calculated for geodetic measurements were 

done for second one-day periods. Geodetic measurements were done everyday only for one week 
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Rys. 6. Wykresy przyrostów osiadania punktów linii obserwacyjnej obliczone z pomiarów wykonywanych 

codziennie przez tydzień w I i II okresie pomiarowym 

Fig. 6. The graphs of subsidence increase o f observation station line calculated for geodetic measurements were 

done for first and second one-day periods. Geodetic measurements were done everyday only for one week 
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Wymienione przyrosty osiadania powstały na skutek eksploatacji ściany Z-3 w pokładzie 
409/2 z zawałem stropu, o wysokości średnio 2,0 m, na średniej głębokości 275m. Postęp frontu 
był zróżnicowany i wynosił od 2,0 do 14,0 m/dobę z przerwami w sobotę i niedzielę. Nad 
wyeksploatowaną ścianą wcześniej wybrane były trzy pokłady. 

Z badań własnych (Zych 200 l) wynika, że funkcję prędkości osiadania przy dużym postępie 
frontu z przerwami w sobotę i niedzielę można przedstawić za pomocą wzoru: 

gdzie: 

F(t, .. . k) =d w( t,···)= f( t, ... )[l+ k q(t, ... )] 
d t 

f(t, ... ) - funkcja prędkości osiadania dla okresów tygodniowych, 
q(t, .. . ) - funkcja okresowa, 
k - współczynnik zależny od postoju frontu. 

(2) 

Graficzną interpretację funkcji prędkości osiadania przy dużych postępach frontu z po
stojami frontu w soboty i niedziele przedstawiono na rysunku 7. Im postęp frontu jest większy 
i dłuższy jest postój frontu tym współczynnik k jest większy i tym większa jest amplituda 
zmienności prędkości osiadania. Dla okresów siedmiodniowych przy ciągłym postępie frontu 
i z postojami prędkość osiadania opisana jest funkcją f(t, ... . ). 
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Rys. 7. Teoretyczne wykresy prędkości osiadania z przerwami sobotnio-niedzielnymi 

Fig. 7. Thc thcorctical grap h s o f subsidencc speed calculated for one-day periods with weekend stoppage period 
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Porównanie przyrostów osiadania obliczonych z pomiarów z okresów tygodniowych oraz · 
jednodniowych z postojami w sobotę i niedzielę z teoretycznymi wykresami prędkości osiadania 
dla dwóch wybranych punktów przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8. Przyrosty osiadania pkt. 18 i pkt. 24 obliczone z pomiarów oraz prt{dkości osiadania obliczone teoretycznie 

dla okresów sicdmio- i jednodniowych 

Fig. 8. The subsidence increasc of 181h and 24111 observation stations theorctically calculated for wcekly periods and 

one-day pcriods 

Z przedstawionych wykresów widać bardzo dobrą zgodność obliczonych z pomiarów przy
rostów osiadania z okresów tygodniowych oraz jednodniowych z teoretycznymi wykresami 
prędkości osiadania dla wybranych przykładowo dwóch punktów linii. 

3. Przyśpieszenie osiadania 

Na podstawie obliczonych z pomiarów przyrostów osiadania możemy obliczyć zmienność 
przyrostów osiadania (potocznie przyśpieszenia osiadania). Na rysunku 9 przedstawiono zmianę 
przyrostów osiadania obliczoną z przyrostów osiadania dla okresów pomiarowych siedmio
dniowych. Obliczone przyrosty zmienności osiadania wynosząmaksymalnie od +6,4 mm/dobę2 

do -5,9 mm/dobę2. 
Na rysunku l O przedstawiono zmiany przyrostu osiadania obliczone z przyrostów osiadania 

dla okresów pomiarowych jednodniowych. Obliczone przyrosty zmienności osiadania wynoszą 
maksymalnie od +7 1,0 mm/dobę2 do -51,0 mm/dobę2 . 

Na rysunku 11 przedstawiono zmiany przyrostów osiadania obliczone z pomiarów z przy
rostów osiadania dla okresów pomiarowych siedmiodniowych oraz jednodniowych. 
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Rys. 9. Zmiany przyrostów osiadania obliczone z pomiarów z przyrostów osiadania dla okresów pomiarowych 

siedmiodniowych - pw-7 

Fig. 9. The changes o f subsidence increase calculated for subsidence increase for weekly periods- pw-7 
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Fig. l O. The changes of subsidence increase calculated for subsidence increase for one-day periods- pw- I 
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Rys. 11. Zmiany przyrostów osiadania obliczone z przyrostów osiadania dla okresów pomiarowych siedmio

i jednodniowych 

Fig. 11. The changes of subsidence increase calculated for subsidence speed for weekly periods and one-day periods 

Na rysunku 12 przedstawiono dla dwóch punktów: pkt. 10 i pkt.l8, zmiany przyrostów 
osiadania obliczone z pomiarów z przyrostów osiadania dla okresów pomiarowych siedmio
dniowych oraz przyśpieszenia osiadania obliczone teoretycznie dla okresów siedmiodnio
wych. 

Na rysunku 13 przedstawiono dla wybranego pkt.l8, zmiany przyrostów osiadania obliczone 
z pomiarów z przyrostów osiadania dla okresów pomiarowych siedmiodniowych i jedno
dniowych oraz przyśpieszenia osiadania obliczone teoretycznie dla okresów siedmiodniowych 
i jednodniowych. 

Na rysunku 14 przedstawiono dla wybranego pkt.l8, przyrosty osiadania i zmiany przero
stów osiadania obliczone z pomiarów z okresów pomiarowych siedmiodniowych i jednodnio
wych oraz prędkości osiadania i przyśpieszenia osiadania obliczone teoretycznie dla okresów 
siedmiodniowych i jednodniowych. 

Na rysunku 15 przedstawiono w powiększeniu - szczegół A z rysunku 18, przyrosty 
osiadania i zmiany przyrostów osiadania obliczone z pomiarów dla okresów pomiarowych 
siedmiodniowych i jednodniowych oraz prędkości osiadania i przyśpieszenia osiadania obli
czone teoretycznie dla okresów siedmiodniowych i jednodniowych. 

Na rysunku 16 przedstawiono przyśpieszenia osiadania wybranych punktów obliczone 
teoretycznie dla okresów siedmiodniowych i jednodniowych. 

Z przedstawionych wykresów wynika bardzo duża- znacznie większa niż przy przyrostach 
osiadania, różnica w rozkładzie a zwłaszcza w wartościach zmian przyrostów osiadania, obli
czanych z okresów tygodniowych i jednodniowych. 
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Rys. 12. Zmiany przyrostów osiadania punktu l O i punktu 18 obliczone z pomiarów oraz teoretycznie dla okresów 

siedmiodniowych- pwt-7 

Fig. 12. Thc changes o f subsidencc increasc o f l 0111 and 18111 observation stations calculated for geodetic 

mcasurements and theoretically for weekly periods - pwt-7 
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Rys. 13 . Zmiany przyrostów osiadania pkt. 18 obliczone z pomiarów oraz przyśpieszenia osiadania obliczone 

teoretycznie dla okresów siedmiodniowych- pwt-7 i jednodniowych - pwt-1 

Fig. 13. Thc changes o f subsidence increase o f 18111 observation station and subsidence acceleration calculated for 

geodetic mcasurements and theoretically for weekly periods (pwt-7) and one-day periods (pwt-1) 
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Rys. 14. Przyrosty i zmiany przyrostów osiadania otrzymane z pomiarów oraz prędkości i przyśpieszenia obliczone 

teoretycznie dla okresów sicdmio- i jednodniowych 

Fig. 14. The subsidencc increase and thc changes ofsubsidence increasc calcu1atcd for geodetic measurements. Thc 
subsidencc speed and the subsidence acce1eration ca1cu1ated theoretically. The ca1cu1ations were dane for wcckly 

periods and onc-day period 
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Rys. 15. Szczegół A z rys. 18. Przyrosty i zmiany przyrostów osiadania otrzymane z pomiarów oraz prędkości 

i przyśpieszenia osiadania obliczone teoretycznie dla okresów siedmio- i jednodniowych 

Fig. 15. Thc "A" detai1 for fig. 18. The subsidence increase and thc changes ofsubsidence increase ca1cu1ated for 

geodetic measurements. The subsidence speed and the subsidence acceleration ca1cu1ated thcoretically. Thc 

ca1cu1ations were dane for week1y periods and one-day periods 
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Rys. 16. Przyśpieszenia osiadania dla wybranych punktów obliczone teoretycznie dla okresów siedmio

i jednodniowych 

Fig. 16. The subsidence acceleration for selected observation stations calculated theoretically for weekly periods 

and one-day periods 

4. Wnioski 

l. Wpływu postępu frontu, a zwłaszcza przerw w jego postępie, na wielkość i rozkład 
deformacji na powierzchni, nie można było sprawdzić przez wiele lat z dwóch zasadniczych 
powodów: 

- postępy frontu były za małe, aby uchwycić różnicę w rozkładzie deformacji, 
- pomiary na powierzchni wykonywane były zbyt rzadko. 
2. Przy dużym postępie frontu trudno jest utrzymać stały postęp frontu w okresie od 

poniedziałku do piątku, poza tym występują przerwy w sobotę i niedzielę. 
3. Z pomiarów wykonywanych codziennie wynika bardzo zróżnicowany przyrost osiadania 

w poszczególnych dniach tygodnia. Największy przyrost osiadania występuje w środku ty
godnia (czwartek, piątek), a najmniejszy w poniedziałek. Wiąże się to z przerwami w postępie 
frontu w sobotę i niedzielę. 

4. Z pomiarów wykonywanych w różnych odstępach czasu wynika, że odległość pomiędzy 
cyklami pomiarowymi ma wpływ na obliczane z tych pomiarów przyrosty osiadania. Inny jest 
rozkład (ksztah krzywych) i wartości przyrostów osiadania obliczanych z pomiarów wyko
nywanych co tydzień i codziennie. 

5. Z obliczonych zmian przyrostów osiadania wynika, że inny jest rozkład i wartości zmian 
przyrostów osiadania, z pomiarów geodezyjnych wykonywanych co tydzień i codziennie. 
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6. Z przedstawionych wykresów wynika bardzo duża - znacznie większa niż przy przy
rostach osiadania różnica w rozkładzie, a zwłaszcza w wartościach zmian przyrostów osiadania, 
obliczanych z okresów tygodniowych i jednodniowych. 

7. Im większy jest średni postęp frontu w okresie od poniedziałku do piątku, tym większy 
wpływ na rozkład prędkości i przyśpieszenia osiadania ma przerwa sobotnio-niedzielna w po
stępie frontu. 

8. Dla opisania prędkości i przyśpieszenia osiadania, przy dużym postępie frontu z przer
wami w soboty i niedziele, potrzebna jest nowa funkcja uwzględniająca te elementy. Za
proponowana w niniejszym artykule funkcja do obliczania prędkości osiadania bardzo dobrze 
aproksymuje otrzymane z pomiarów przyrosty i zmiany przyrostów osiadania. 
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The influence of large rate of face advance and stoppage period 
on surface subsidence 

Abstract 

The rate o f face advance is factor has influence on dimension and distribution land surface 
deforrnations. I t has indirect influence on dimension o f construction damage. The initial analysis 
o f geodetic measurement results for land surface o f co al mine "J ankowice" has been presented in 
the pa per. These measurements were realised every day w hen the rate o f face advance was large. 
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