
» 0 • • » 

» # • « « • # a* 

• • B 

• • • • 
• t • 

• # • * ^ * • 
I % <1 • • • • • , _ _ _ 

V . V . V t v # % V • 

W y d a w n i c t w o -
C P P G S M i E P P A H 

^ K r a k Q w £ l 9 9 2 





Ministry of Industry 

Ninerals and Energy Economy Research Centre 
Polish Academy of Sciences 

Institute of Underground Mining and Work Safety 
University of Mining and Metallurgy 

P R O C E E D I N G S 

o F T H E 

UNDERGROUND EXPLOITATION SCHOOL ' 9 2 

WISŁA - JAWORNIK , 2 - 7 MARCH, 1992 

K R A K Ó W , 1992 



ORGANIZING COMMITTEE 

Grażyna HOLOJUCH (inanaging editor) 
Jerzy KICKI Cchairman) 
Maciej MAZURKIEWICZ 
Zenon PILECKI (secretary] 
Zbigniew PIOTROWSKI 
Jacek SOBCZYK 
Krzysztof STACHURSKI 
Jan WACŁAWSKI 

COMMITTEE ADDRESS 

Underground £xploitation School 
ul. J.Wybickiego 7 
31-261 Kraków 
tel/fax (0-12) 36 12 24 

Presented text is in originally form 

Ali inąuiries regairding the proceedings should be addressed to 
organizing coinmittee office 

Printed in 

Minerals and Energy Economy Research Centre 
Polish Academy of Sciences 
ul. J.Wybickiego 7 
31-261 Kraków 



Ministerstwo Przemysłu 

Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

Instytut Górnictwa Podziemnego 
i Bezpieczeństwa Pracy AGH 

M A T E R I A Ł Y 

SZKOtY EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ ' 92 

WISŁA - JAWORNIK , 2 - 7 MARCA. 1992 

K R A K Ó W , 1992 



KOMITET ORGANIZACYJNY 

Grażyna HOLOJUCH (redaktor) 
Jerzy KICKI (przewodniczący) 
Maciej MAZURKIEWICZ 
Zenon PILECKI (sekretarz) 
Zbigniew PIOTROWSKI 
Jacek SOBCZYK 
Krzysztof STACHURSKI 
Jan WACŁAWSKI 

ADRES KOMITETU 

Szkoła Eksploatacji Podziemnej 
ul, J.Wybickiego 7 
31-261 Kraków 
tel/fax (0-12) 36 12 24 

Materiały wydrukowano w formie przygotowanej przez Autorów 

Wszelkich informacji dotyczących materiałów szkoły udziela 
Komitet Organizacyjny 

Druk wykonano 

Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 
ul. J.Wybickiego 7 
31-261 Kraków 
Wydanie I. Nakład 150 egz. 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 6 

S P I S T R E Ś C I 

Słowo wstępne 7 

Wiesław BLASCHKE - Zasady kształtowania cen węgla kamiennego ....9 

Bogdan CIANCIARA - Zastosowanie modeli stochastycznych w meto-
dach geofizycznych do kontroli stanu zagrożenia tapaniami 25 

Bernard DRZĘŹLA - Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej 
na powierzchnie terenu 43 

Józef DUBIŃSKI, Janusz DWORAK - Sejsmiczne rozpoznanie geomecha-
nicznych i geologicznych cech struktury eksploatowanego złoża ..BI 

Józef DUBIŃSKI, Grzegorz MUTKE - Oddziaływanie górniczych 
wstrząsów górotworu na powierzchnie 85 

Bogdan DŻEGNIUK, Jerzy MIKOŁAJCZAK - Propozycje wykorzystania 
pomiarów pionowych przemieszczeń górotworu do przewidywania 
wstrza,sów i tąpań 103 

Antoni GOSZCZ - Problemy ochrony środowiska na terenach 
górniczych 

Antoni GOSZCZ - Zagrożenie tąpaniami stropowymi 147 

Jerzy KICKI, Harek NIEĆ - Gospodarka zasobami złóż w systemie 
rynkowym 177 

Zdzisław (3:.£CZEK - Geomechaniczne formy utraty stateczności 
wyrobisk górniczych 193 

Paweł KRZYSTOLIK - Zwalczanie zagrożeń metanowych i wyrzutowych 
w kopalniach 207 

Janina KUŚMIERSKA, Katarzyna BOJARSKA - Geochemiczne warunki 
występowania w węglach górnoślE^skich pierwiastków toksycznych 
i ich wpływ na środowisko 22B 

Jerzy KWIATEK - Ochrona obiektów budowlanych przed skutkami 
podziemnej eksploatacji górniczej ...243 



6 Underground Exploitation School * 92 

Kazimierz LEBECKI - Zwalczanie zagrożeń wybuchami pyłu węglowego 
i zagrożeń pyłami szkodliwymi dla zdrowia 259 

Mirosław MAJOR, Andrzej JANIK - Projekt oddziału ze ściana o 
wydobyciu 6000-8000 t/d w KWK Staszic w oparciu o najnowsza 
generacje maszyn i urządzeń 281 

Jan NATEHZOK - System wybierania pokładów węgla o grubości od 
2.3m do 4.5m w dostosowaniu do warunków górniczo-geologicznych 
KWK "Marcel" 301 

Maciej MAZURKIEWICZ - Lokowanie odpadów w pustkach podziemnych 
aspekty technologiczne i ekologiczne 313 

Tadeusz MAZURKIEWICZ - Ocena stanu wyposażenia przodków ścia-
nowych oraz wymagane kierunki rozwoju 327 

Jan PALARSKI - Zagospodarowanie odpadów w podziemiach kopalń ..347 

Gennadiy PIYNIAK. Yladimir BONDARENKO, - Resource Saving 
Technology of the Rock Stabilization by Physico - Chemical 
Methods 

Zikmund RAKOWSKI - Outburst Phenomena of Trancient Type 373 

Marek ROGOŻ - Zwalczanie zagrożeń wodnych w kopalniach węgla 
kamiennego 385 

Ireneusz SOLIŃSKI - Problematyka likwidacji kopalń 401 

Georges TAKLA - A System of Rock Burst Preventłon in Ostrava-
Karvina Coal Mines 425 

Ludvik TRAYNICEK, Stanłslav KNOTEK - Seismishe Analyse Von 
WellenabbiIdungen Zur Auswertung Des Gebirgsschlagmechanismus 
Mit Der Apparatur Lennartz - Electronic 437 

Manfred WILL - Rock Burst Prevention With Seismic Methods 455 

Jacek ZABIEROWSKI - Wybrane okoliczności, które należy 
uwzględniać w procesie kształtowania cen węgla 479 

Spis autorów z adresami 487 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 7 

Słowo wstępne 

"Górnik zawsze byl. Jest i będzie człowiekiem postępi^ zarów-

no technicznego^ Jak i społecznego, gdyż tylko postępu bezustanne 

doskonalenie społecznych i technicznych warunków pracy^ pozwala 
A 

górnikowi coraz głębieJ poznawać taJemnice ziemi, odkrywać JeJ 

skarby, zdobywać Je ku pożytkowi powszechnemu, odwracać niebez-

pieczeństwa, którymi grozi przyroda, wyposażać kraj w siły tejże 

przyrody" 

Te piękne słowa Profesora Bolesława Krupińskiego wygłoszone 
na Jednym z posiedzeń Państwowej Rady Górnictwa ilustrują inten-
cje organizatorów Szkoły Eksploatacji Podziemnej. 

Formuła Szkoły mająca na celu: 
- wymiaoie doświadczeń i dyskusje dalszych kierunków rozwoju 
techniki i technologii eksploatacji, 

- prezentacje i upowszechnienie najnowszych osiągnięć zwiazanych 
z poprawa efektywności eksploatacji, 

mam nadzieję, że będzie ciągle doskonalona. 
Duże zainteresowanie z Jakim spotkała się Szkoła, skłania 

organizatorów do podjęcia działań zmierzających do organizacji 
cyklicznych spotkań. Obecny progratm może budzić pewne kontrower-
sje z racji zbyt małej ilości prac poświęconych problematyce 
eksploatacji. W przyszłości winien być on bardziej związany 
z zagadnieniami efektywności wykorzystania zasobów w procesie 
eksploatacji. 

Górnictwo polskie znalazło się obecnie w szczególnie trudnej 
sytuacji. Biorąc pod uwagę: 
- historyczny rozwój górnictwa w Polsce i Jego olbrzymie tra-
dycje, 
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- funkcję jaka górnictwo spełniało i będzie spełniać w gospodar-
ce kraju, 

- uwarunkowania naturalne w pozyskiwaniu surowców mineralnych, 
uważam, że tylko rzetelna i obiektywna dyskusja z udziałem Braci 
Górni czej może przyczyni ć s i e do wypracowani a nowych zasad 
funkcjonowania górnictwa w gospodarce kraju. Forum takich 
dyskusji winna być również Szkoła. 

Nie ukrywam, że przyświecają nam także inne szlachetne cele: 
stworzenie możliwości dyskusji i wymiany poglądów doświadczo-
nych praktyków i pracowników nauki, konfrontacji poszukiwań ba-
dawczych z praktyka funkcjonowania przedsiębiorstw górniczych, a 
także zawiazania nowych przyjaźni. 

Przewodniczący Komitetu 
Orgajii zacyjnego 

Dr inż. Jerzy Kicki 
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Wiesław BLASCHKE 

Centrum Podstawowych Problesiów 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN 
Kraków 

ZASADY KSZTAŁTOWANIA CEN WĘGLA KAMIENNEGO 

S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono zasady tworzenia cen węgla kamiennego. Po-
dano sposoby kształtowania struktury cen tzn. związku pomiędzy 
Jakośćia a cena węgla oraz sposoby ustalania poziomu cen. Struk-
turę cen maja określić mechanizmy rynkowe, gospodarcze, techno-
logiczne. Poziom cen wyznacza rynek lub decyzje urzędowe. Omó-
wiono propozycje rozwiązania problemów cen węgla energetycznego 
w Polsce w okresie przejściowym pomiędzy gospodarka centralnie 
sterowana a gospodarka rynkowa. Sugeruje się zachowanie struktu-
ry cen wg aktualnie obowiązującego (od maja 1990r. ) cennika, 
natomiast poziom cen ustalić w wysokości cen importowanych (ceny 
maksymalne). Decyzje te stanowiłyby punkt wyjścia, a dalsze 
funkcjonowanie cen poddane by było działaniu mechanizmów rynko-
wych. 
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1. Uprowadzenie 

Zasady cenotwórstwa (kształtowajiia cen) węgla kamiennego po-
dają sposoby wyznaczania dwóch wielkości decyduje^cych o cenie 
tzn, strukturę cen oraz poziom cen. Obie te wielkości moga, być 
wyznaczajie w różny sposób, przy czym mogą sie one kształtować w 
oparciu o prawa rynku lub też mogą być wyznaczone teoretycznie 
(w oparciu o różne kryteria) albo mogą być podane w sposób 
urzędowy. 

JaJc wiadomo nazwa węgiel kamienny kryje ogromną ilość pro-
duktów węglowych różniących się parametrami Jakościowymi, a więc 
różniących się tzw. wartością użytkową. Jako podstawowe parame-
try Jakościowe przyjęto uważać: stopień uwęglenia, uzłarnienie, 
wartość opałową, zawartość popiołu, siarki i wilgoci. Inne para-
metry Jakościowe są uwzględnione przy zawieraniu niektórych kon-
traktów w handlu międzyneu^odowym (zawartość rtęci, ołowiu i 
innych metali, topliwość popiołu itd.). Zmienność parametrów Ja-
kościowych w bardzo szerokich przedziałach powoduje, że 
praktycznie każda dostawa dotyczy innego paliwa węglowego. Z te-
go też względu podaje się często przedziały parametrów jakościo-
wych agregujących węgle o zbliżonych własnościach. Mimo tej 
agregacji na rynku może występować do kilku tysięcy różnych pa-
liw węglowych. Każde z tych paliw, ze względu na różne swe war-
tości użytkowe, może posiadać różną cenę. Cena ta powinna być. w 
zasadzie związana z wartością użytkową węgla. Problem Jednak 
znacznie się komplikuje gdyż ten sam węgiel może w zależności od 
urządzeń użytkowników, przedstawiać różną wartość użytkową. 
Z tego też względu istnieje szereg sposobów podejścia do proble-
mu cenotwórstwa. 

2. Rynkowe kształtowanie się struktury cen na węgiel 

Najprostszym sposobem cenotwórstwa byłoby pozostawienie me-
chanizmu kształtowania się zależności poszczególnych cen od pa-
rametrów Jakościowych prawom rynkowym. 

Wychodzi się tu ze słusznego założenia, że w Jakim okresie 
czasu mechanizm popytu i podaży spowodują dopasowanie potrzeb 
Jakościowych poszczególnych użytkowników z możliwościami Jakoś-
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c1owym i poszczegó1nych producent ów z równoczesnym rachunk i em 
kosztów użytkowników i producentów, w sumie ustalone zostana 
ceny satysfakcjonujące wszystkie zainteresowane strony. Ten tak 
oczywisty wariant zalecony został do wprowadzenia w Polsce przez 
ekspertów Banku Światowego. 

Wszystko byłoby w porządku gdyby Polska posiadała gospodarkę 
rynkowa (a nie jsdc to jest obecnie pseudorynkowa) tzn. gdyby nie 
znajdowała się w okresie przejściowym. Krajowi specjaliści syg-
nalizowali intuicyjnie pod tisisłem "specyfika górnictwa" niebez-
pieczeństwa, które moga wyniknąć z mechanicznego przenoszenia 
wzorów krajów o gospodarce rynkowej. Nie były one uwzględnione 
po d pr e t e ks t em s t are go s poso bu myś1en i a (choć w wielu przypad-
kach to też występowało). Spowodowało to zbagatelizowanie wielu 
ostrzeżeń skutkiem czego nie podjęto prac systemowych mających 
na celu określenie sposobu funkcjonowania górnictwa w okresie 
przejściowym. Dotyczy to także polityki cenowej w górnictwie 
węgla kamiennego. Przyjęto zasadę, że wcześniej czy później na-
stąpi uwolnienie cen na węgiel, nazwane później przez Bank 
Światowy "deregulacja cen", a w ten sposób powstaną warunki do 
rynkowego ustalania (uzgodnienia) cen na poszczególne pal iwa 
węglowe. Uwolnienie cen na węgieł, które nastąpi prawdopodobnie 
jeszcze w I półroczu 1992 roku, powinno w zasadzie odbywać się 
po uprzednim uporządkowaniu gospodarki węglem kamiennym u użyt-
kowników. Należy przez to rozumieć podjęcie takich kroków, naj-
lepiej przy pomocy stymulatorów ekonomicznych, które doprowadzą 
do odejścia od użytkowania złego jakościowo węgla poprzez modei— 
nizację urządzeń u użytkowników i budowę zakładów wzbogacania 
miałów energetycznych. Wówczas spełnione zostamą warunki ekolo-
giczne użytkowania węgla oraz optymalizacja techmologiczno-eko-
nomiczna produkcji energii elektrycznej, ciepła itd. Ta normali-
zacja powinna nastąpić w okresie przejściowym. 

Zmiany, które następować powinny w okresie przejściowym nie 
moga być hamowane poprzez swobodne kształtowanie się cen (dere-
gulacja cen) lecz poprzez stworzenie pol i tyki cenowej okresu 
przejściowego opartej na rachunku efektywności kompleksu a nie 
efektywności poszczególnych Jego elementów. Pogląd powyższy 
będzie niepopularny gdyż trąci pewnymi nawrotami do mechanizmów 
gospodarki planowej. Należy tu jednak dodać, że w znanych auto-
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rowi krajach wysokorozwiniętych, sterowanie gospodarka paliwowo-
energetyczna ma wyraźne cechy planowej polityki realizowanej 
przez świadomie ustalone stymulatory ekonomiczne. Jednym z ta-
kich stymulatorów, w warunkach polskiego górnictwa może być ce-
notwórstwo węgla kamiennego. Zdaniem autora nie może sie to od-
bywać poprzez "deregulacje cen" polegajaca na całkowitym 
zniesieniu kontroli cen a tym samym pozbawieniu sie przez Pań-
stwo możliwości regulacyjnych poprzez wprowadzenie aktywnych 
stymulatorów ekonomicznych. 

Należy w tym miejscu dodać, że autor zgadza sie z (teore-
tycznym) pogla.dem, że struktura cen na rynku krajowym może uksz-
tałtować się w wyniku wolnej konkurencji miedzy kopalniami. 
Będzie to Jednak proces długotrwały, co najmniej kilku- o ile 
nie kilkunastoletni (mowa tu o strukturze cen a nie o poziomie 
cen), W pierwszych miesiącach (latach), po wprowadzeniu wolnej 
konkurencji w trakcie okresu przejściowego, wywołane może być 
zamieszanie na krajowym rynku węglowym spowodowane brakiem reguł 
handlowych. Reguły takie (tzn. zależności cen od parametrów Ja-
kościowych) obowiązują na rynkach międzynarodowych. Mechaniczne, 
nie sterowane uwolnienie cen na węgiel, a więc stworzenie warun-
ków rynkowego kształtowainia się struktur cen (a nie poziomu cen) 
może być kosztownym eksperymentem w naszej gospodarce narodowej. 

Propozycję rozwiązania problemu autor podaje w końcowej 
części niniejszego opracowania. 

3. Gospodarcze konstruowanie struktury cen węgla kamiennego 

Znane sa koncepcje tworzenia systemów cen na węgiel kamienny 
oparte o tzw. wartość użytkowa tego węgla. Systemy te można w 
ogromnym uproszczeniu scharakteryzować w podany poniżej sposób. 
Użytkownicy węgla przeprowadzają u siebie szczegółowe analizy 
technologiczno-ekonomiczne oparte o rachunek kosztów ciągnionych 
głównego produktu finalnego (energii elektrycznej, ciepła itp.). 
W rachunku tym określane są koszty pozyskiwania produktu final-
nego przy kolejno zakładanym spalaniu węgla (paliw węglowych) o 
różnych parametrach Jakościowych. Stworzyć więc można wykres 
kosztów pozyskania produktu finalnego w zależności od parametrów 
Jakościowych użytkowanego węgla. Pewnym problemem może być okreś-
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lenie parametru jakościowego wchodzącego Jako współrzędne takie-
go wykresu. Może to być zawartość popiołu lub wartość opałowa. 
Korzystniejsze Jest podawanie zagregowanych parametrów np. ob-
ciążenia balastem Jednostki cieplnej (gramów popiołu na 
1000 Kcal). Na wykres taki nanosi sie istniejąca, strukturę cen 
(Jeżeli taka obowiązuje) i w prosty sposób można porównać efek-
tywności użytkowania węgla o różnych parametrach Jakościowych. 
W przypadku braku struktury cen wykresy takie pozwalają Ja skon-
struować wychodząc z założenia, że przyrost cen w misire poprawy 
parametrów Jakościowych musi kształtować sie w określonej zależ-
ności od kosztów pozyskania produktu finalnego. 

Jadc łatwo z powyższego rozumowania wywnioskować, struktura 
cen tworzona w oparciu o koncepcje wartości użytkowej może być 
różna dla każdego odbiorcy gdyż węgiel dla każdego odbiorcy po-
siadać może różną wartość użytkową. Tak wiec systemy cen oparte 
na tej zasadzie moga być tworzone induwidualnie dla każdego 
układu dostawca - odbiorca. 

Metoda ta ma przyszłość w przypadku możliwości tworzenia 
spółek, holdingów czy innych organizacji grupujących producentów 
i użytkowników. Te formy organizacyjne nie są Jednak zalecane 
przez ekspertów Banku Światowego choć autorowi nie udało sie 
zrozumieć dlaczego. 

Zasygnalizowany w tym rozdziale system tworzenia struktury 
cen wychodzi z punktu widzenia interesów użytkownika węgla ka-
miennego. Wymaga on Jednak bardzo szczegółowych badań technolo-
gicznych i ekonomicznych, które w takim zaJcresle w niewielu 
przypadkach były przeprowadzane. 

4. Konstruowanie struktury cen na podstawie własności technolo-
gicznych węgla kamiennego 

Interesującą koncepcją tworzenia struktury cen Jest możli-
wość wykorzystania w tym celu naturalnych własności węgla tzw, 
własności technologicznych. Punktem wyjścia są, znane w przerób-
ce wegla, związkł pomi edzy i 1ośc i a a Jakośc i ą wegla. Wi adomym 
Jest, że w trakcie procesów wzbogacania z węgla siarowego (nada-
wy) usuwane są ziarna kamienia, zrostów lub wysokozapopielonych 
frakcji węglowych. Procesy wzbogacania powodują, że po odrzucę-
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niU z urobku określonych ziarn, ilość otrzymywanego produktu fi-
nalnego (koncentratu) zmniejsza się. Im więcej frakcji (od ziarn 
kamienia do ziarn o coraz mniejszym zapopieleniu) bedziemy usu-
wać z urobku, tym mniejsza ilość koncentratu będziemy otrzymy-
wać. Te zależności pomiędzy Jakością produktu węglowego a Jego 
ilością określa się w przeróbce przy pomocy tzw. krzywych wzbo-
gacania. Krzywe te pokazują ile otrzyma sie koncentratu z jednej 
tony nadaii/y przy założeniu, że koncentrat posiadać powinien 
określone parametry jakościowe. Należy tu Jednak pamiętać, że 
koszty wydobycia tony węgla oraz koszty przeróbki tony nadawy 
rozkładać sie beda na mnieJszEt ilość koncentratu. Zależeć to bę-
dzie od tzw, głębokości wzbogacania. 

Głębokość wzbogacania określa gęstość ziarn węglowych, 
według których następuje rozdział tzn,, że podczas wzbogacania 
usuwane sa do odpadów ziarna o wyższej gęstości, a więc o wyż-
szej zawartości popiołu. 

Ze względu na fakt, iż krzywe wzbogacania opisywane są rów-
naniami paraboli lub hiperboli obciążenie w/w kosztami tony kon-
centratu odbywa się według tych samych równań. 

Zależności te można wykorzystać do stworzenia struktury cen 
wychodząc z założenia, że cena węgla o lepszych parametrach 
Jakościowych nie może być niższa niż koszt pozyskiwania tego 
koncentratu. Analiza taka przy istniejącej Już strukturze cen 
nosi nazwę analizy opłacalności wzbogacania węgla. 

Jak łatwo zauważyć tworzony system cen w oparciu o własności 
technologiczne węgla uwzględniać będzie indywidualne cechy każ-
dego urobku. Z tego też względu może powstać wiele struktur ce-
nowych, Ten sposób tworzenia cen wychodzi z punktu widzenia 
interesów producentów węgla kamiennego. Ze względu na znaczne 
zróżnicowanie własności technologicznych krajowych węgli ksumien-
nych uogólnienie powstałych struktur poprzez sprowadzenie ich do 
Jednego cennika stwarza niebezpieczeństwo utracenia korzyści wy-
nikających z przeprowadzonych rachunków. 

Sposób ten może być wykorzystany przy szczegółowych anali-
zach układów producent-użytkownik, ale to Jest odrębne zagadnie-
nie. 
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5. Problem struktury cen węgla energetycznego w latach 90-tych 

W pierwszej połowie 1990 roku zmieniono strukturę cennika 
węgla kamiennego. Konieczność ta nastąpiła na skutek zmiany po-
glądów decydentów na rolę cen w gospodarce paliwowej kraju. Po-
stanowiono unowocześnić system cen dostosowując go do waj^unków 
łiandlu międzynarodowego w takim zakresie jaki był możliwy w ów-
czesnych warunkach. 

Zasady przyjęte przy tworzeniu nowego systemu cen na węgiel 
zostały szczegółowo omówione w cyklu artykułów opublikowanych w 
Przeglądzie Górniczym, zeszyt 2/91. W zamiarze decydentów z Mi-
nisterstwa Finansów i Ministerstwa Przemysłu nowa struktura cen 
miała być pewnym wzorem, do którego odnosić się miały w przysz-
łości rokowania cenowe pomiędzy producentami a odbiorcami po 
wprowadzeniu gospodarki rynkowej. 

Podstawowym problemem, do którego powinni ustosunkować się 
eksperci zajmujący się efektywnością funkcjonowania kopalń jest 
odpowiedź na pytanie: czy na obecnym etapie przekształceń w gos-
podarce narodowej i stni eje koni eczność różni cowani a cen na 
węgiel według jednej z koncepcji cenotwórstwa węgla? 

Autor niniejszego opracowania może jedynie zaprezentować 
swój punkt widzenia: W warunkach gospodeirki okresu przejściowego 
niezbędne jest ustalenie zasad cenotwórstwa obo wiązu ja,cego w 
długim okresie czasu. 

Zaproponowana w cenniku z maja 1990 roku struktura cen po-
winna być w podstawowych swych założeniach utrzymana. Przekona-
nie o słuszności powyższych stwierdzeń autor opiera na podanych 
poniżej przesłankach. 
- Wydaje się prawidłowym rozumowanie, że w wyniku działań praw 
rynku krajowego, który otwarty być musi na rynki zachodnie, 
struktura cen na węgieł kamienny powinna w pewnym okresie 
czasu ukształtować się podobnie Jak struktura obowiązująca w 
handlu międzynarodowym. 

- Jak pokazała praktyka dwóch ostatnich lat można przenieść 
strukturę cen obowiązującą na rynku EWG dostosowując Ja do wa-
runków krajowych; skraca się w ten sposób okres kształtowania 
struktur cen w wyniku działania rynku. 

- Argumentem za utrzymaniem dotychczasowej struktury cen jest 
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możliwość prowadzenia analiz porównawczych efektywności funk-
cjonowania poszczególnych kopalń; obecne analizy prowadzi się 
wg. wprowadzonych formuł sprzedażnych, a więc stosuje się Jed-
nakowe kryteria oceniające. 

- Odejście od obecnej struktury cen może wywołać bałagan cenowy 
zwłaszcza w początkowym okresie co wywoła zamieszanie na rynku 
spowodowane brakiem reguł handlowych. 

- Sprecyzowane ściśle zasady wiazania cen węgla z jego Jakością 
umożliwiaja określenie długoletnich prognoz rentowności lub 
nierentowności kopalń co ma istotne znaczenie dla prawidłowej 
polityki restrukturyzacyjnej krajowego górnictwa. 

- Prognozy, o których mowa wyżej, obejmować musza oceny Jakości 
(wartości) węgla w złożu> możliwości poprawy Jakości na dro-
dze wzbogacania, efektywność ekonomiczna procesów przeróbczych 
konkurencyjność jakościowa (cenowa) pomiędzy kopalniami oraz 
ewentualnymi importerami i węgla itd. Zadania te ułatwia przy-
jęcie stałej struktury cen. 

6. Sposoby ustalania poziomu cen na węgiel kamienny 

Analizujac możliwe sposoby ustalania poziomu cen na węgiel 
kamienny można dojść do wniosku, że istnieją właściwie dwie dro-
gi. Pierwsza pokazuje, że możliwe jest ustalenie poziomu cen wg 
reguł rynkowych; drugi, że jest to możliwe na drodze decyzji 
urzędowej. 

Ta druga droga ma kilka wariantów poziomu cen, które wybrane 
moga być decyzja arbitralna. Poniżej zaprezentowane będzie sta-
nowisko autora w tej sprawie. Należy tu dodać, że w przekonaniu 
autora poziom cen powinien być ustalony dla węgla o ściśle 
określonych parametrach Jakościowych np. węgla wskaźnikowego (o 
parametrach Jak w ostatnim cenniku z maja 1990 roku) lub innego 
ale przy zachowaniu formuł sprzedażnych umożliwiających przeli-
czenie cen węgla przyjętego za wzorzec na węgle o innych para-
metrach jakościowych. Autor tutaj zakłada, że struktura cen na 
węgiel przyjęta w ostatnim cenniku jest prawidłowa a przynaj-
mniej możliwa do zaakceptowania w okresie przejściowym. Jeżeli 
specjaliści uznają, że konieczne jest jakieś udoskonalenie tej 
formuły to najpierw należy to uczynić a dopiero później ustalić 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 17 

poziom cen na węgiel. Jest to niezbędne w tej kolejności gdyż 
zmiana struktury w istotny sposób zmienia zapotrzebowanie na 
środki finansowe użytkowników węgla co w oczywisty sposób rzutu-
je na rynek pieniądza w kraju. 

7. Rynkowe kształtowanie się poziomu cen 

Wprowadzenie zasady, że poziom cen ustali rynek, polega na 
wydemiu Rozporządzenia Ministra Finansów, że znosi się kontrole 
poziomu cen na węgiel prowadzona przez Izby Skarbowe. Poziom cen 
ustala się na drodze negocjacji pomiędzy sprzedającym a 
kupującym. Rozważać można tutaj dwa warianty reguł rynkowych. 

Wariant I, który nazwać można "żywiołowym",polega na całko-
witej dowolności kształtowania poziomu cen z równoczesnym przy-
jęciem zasady, że sprawa struktury cen może odgrywać role 
drugorzędna. Na jaka cenę umówią się partnerzy takie będa warun-
ki kontraktu. Metoda żywiołowa wywołuje chaos cenowy a następnie 
wyłącznie metodami rynkowymi kształtowane sa zarówno poziom cen 
jak i następnie struktura cen (zależność cen od parametrów Ja-
kościowych). Wariantu tego autor nie poleca gdyż wydaje się, że 
okres przyporządkowania cen będzie zbyt długi, a obecny poziom 
rentowności kopalń wskazuje na niedopuszczalność eksperymentowa-
nia, na zasadach przypadkowości, w tak dużej części gospodarki 
narodowej. 

Wariant II, który można nazwać "częściwo sterowany" polega 
na uzgodnieniu, pomiędzy sprzedającym i kupującym na zasadach 
rynkowych a więc dogadania się, ceny węgla o określonych para-
metrach jakościowych (typ węgla, sortyment, wartość opałowa, za-
wartość popiołu, siarki i wilgoci) lub uzgodnieniu ceny tzw. wę-
gla wskaźnikowego (parametry jsikościowe Jak w dotychczasowym 
cenniku). Dla stron, które ustaliły poziom cen węgla o określo-
nych parametrach jakościowych, w przypadku dostaw różniących się 
parametrami jakościowymi zmiana ceny (dopłaty i upusty) odbywa 
się ściśle z ustalona strukturą cen (np. wg. formuł sprzedaż-
nych) podanych w obecnym cenniku lub innej formuły uzgodnionej 
pomiędzy sprzedającym i kupującym. Wariant ten można tak zcharak-
teryzować - uwolniony jest poziom cen a po jego ustaleniu ceny 
węgla nie sa już wolne dla dostaw węgla o innych parametrach Ja-
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kościowych. 
W prz^^adku przyjęcia zasady, że poziom cen na węgiel ustala 

rynek, autor skłania się do rozwiązań podanych w drugim warian-
cie. 

8. Poziom cen na węgiel ustalony urzędowo 

Przyjęcie zasady, że poziom cen ustalony jest urzędowo, po-
lega na wydaniu Rozporządzenia Ministra Finansów* że ustała się 
poziom cen w określonej wysokości. Poziom cen określony jest dla 
węgla wskaźnikowego. Przy innych parsunetrach jakościowych dos-
tarczanego węgla cenę oblicza się z formuł sprzedażnych. W prak-
tyce wprowadzenie tej zasady oznacza stosowanie cenników urzędo-
wych typu cennika l-Z/90. Urzędowe ustalenie poziomu cen mogłoby 
być możliwe tylko w okresie przejściowym. Istnieje kilka możli-
wych, do urzędowego ustalania, poziomów cen. Przykładowo: 
- poziom cen ustalony jest na poziomie maksymalnej ceny dopusz-
czalnej przez Izbę Skarbowa w dniu wydania Rozporządzenia MF -
byłoby to praktyczne zamrożenie cen na tym poziomie, przy czym 
poziom ten dotyczyłby wszystkich kopalń; dopuszczalny byłby 
wzrost poziomu cen w okresach i wysokości ustalonych rozporzą-
dzeniem Ministerstwa Finansów; 

- poziom cen ustalony jest w okresach rocznych zgodnie z progno-
zami cen ustalonymi przez Bank Światowy, prognozy te opracowy-
wane sa co pewien okres czasu i podawane do publicznej wiado-
mości; w tym przypadku poziom cen uwzględniałby przewidywania 
(a może próby sterowania) polityka cenowa węgla w świecie; 

- poziom cen ustalony jest na podstawie prognoz cen transakcyj-
nych na rynkach światowych lub europejskich; byłaby to próba 
dostosowania cen krajowych do cen transakcyjnych; 

- poziom cen ustalany byłby na poziomie (średnich lub maksymal-
nych) cen uzyskanych w ustalonym okresie czasu przez głównych 
eksporterów węgla krajowego pomniejszonych (lub nie) o koszty 
eksportera; byłaby to próba zrównania cen odbiorców krajowych 
z odbiorcami zagranicznymi; 

- poziom cen ustalony byłby na poziomie cen importowanych (mini-
malnych, średnich lub maksymalnych) loco wagon w portach pol-
skich; byłaby to próba stworzenia możliwości wyboru dostaw od 
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producentów krajowych lub importerów; ten poziom cen położyłby 
eksport węgla krajowego; 

- poziom cen węgla ustalony jest na poziomie średnicłi kosztów 
wydobycia węgla w kopalniach nieprzewidzianych do likwidacji. 
Wybór jednego z możliwych wariantów ustalenia urzędowego po-

ziomu cen będzie miało decydujący wpływ na kondycje ekonomiczna 
kompleksu paliwowo-energetycznego. Ten system jest w zasadzie 
decyzja polityczna. 

9. Propozycja rozwiązania problemu cen węgla energetycznego 

Biorąc pod uwagę plusy i minusy każdego ze sposobów ustala-
nia struktury i poziomu cen a także zdając sobie sprawę, że nie 
ma prawdopodobnie rozwiązania idealnego^ autor zaproponował, po-
przez Zespół Opiniujaco-Doradczy Restrukturyzacji Kopalń, Minis-
terstwa Przemysłu oraz Ministerstwa Finansów rozwiązanie pośred-
nie. Jest ono w pewnym sensie systemem mieszanym. Polega ono na 
następującym działaniu: Ministerstwo Finansów określa Rozporzą-
dzeniem maJcsymalny dopuszczalny poziom cen na węgieł w wysokości 
równej cenom w imporcie (cif porty polskie). Ceny te dotyczą 
węgla wskaźnikowego lub innego węgla o określonych paraunetrach 
jakościowych w zależności od potencjalnego dostawcy (USA, RPA, 
Australia, Kolumbia). Poziom cen maksymalnych uległby wahajiiom 
zgodnie ze zmianajni poziomu cen węgli w imporcie. Poziom cen 
maksymalnych nie oznacza, że takie ceny będą obowiązywać. Fakty-
czny poziom cen ustali rynek, a praktycznie negocjacje pomiędzy 
producentami a użytkownikami. Negocjacje te dotyczyły określenia 
poziomu cen niższego niż ceny maksyma!ne. Negocjacje mogłyby 
dotyczyć także sposobu przeliczenia cen w imporcie na ceny węgla 
o oferowanych przez producentów peirametrach jakościowych. Autor 
stoi na stanowisku, że przeliczenia powinny być dokonywane przy 
pomocy formuł (struktura cen) sprzedażnych obecnie funkcjonują-
cych lub po pewnej (Jeźeli zajdzie taka konieczność) modyfika-
cji. Autor przedłożył także projekt zapisów w niezbędnym Rozpo-
rządzeniu Ministra Finansów w poniższej postaci: 
1. Z dniem znosi się obowiązek zgłaszania przez KWK 

propozycji podwyżek cen na węgieł kamienny do Izby Skarbowej 
oraz uzyskiwania zgody na wprowadzenie nowych cen. 
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2. Z dniem wprowadzenia niniejszej decyzji ustała się dla węgla 
kamiennego cenę wegia wskaźnikowego na poziomie cen węgla w 
imporcie (cif porty polskie), wynosi ona dla: 

- węgla energetycznego USD/t tzn zł/t 
- węgla koksowego USD/t tzn zl/t 

3. Przez węgiel wskaźnikowy rozumie się węgiel o następujących 
parajnetrach: 
- węgiel energetyczny: 

wartość opałowa 6000 kcal/kg (25 120,8 kJ/kg), 
zawartość popiołu 12,0%, 
zawartość siarki 1.0%. 
zawartość wilgoci 8»0% 

- węgiel koksowy: 
zawartość popiołu 6.0%, 
zawartość siarki 1,0%, 
zawartość wilgoci 8,0%. 

4. Kopalnie Węgla Kamiennego przeliczą poziom cen węgla wskaźni-
kowego cif porty polskie na poziom cen loco kopalnia. Przeli-
czenia dokonuje się wg. równań formuł sprzedażnych (cennik 
07. OS. 1990) uwzględniając rzeczywiste parajnetry jzikościowe 
węgli oferowanych do sprzedaży. 

5. Obliczona cena zbytu loco koaplnia stanowi wyjściową cenę 
oferowaną każdej kopalni, cene przedstawioną do negocjacji z 
odbiorcami. W wyniku negocjacji ustalona cena umowna może być 
niższa lub wyższa od ceny oferowanej. 

6. Cena umowna określa równocześnie, gwarantowane przez produ-
centa, parametry jakościowe dostarczanego, dla każdego kon-
kretnego odbiorcy, węgla. Ceny umowne mogą być różne dla róż-
nych odbiorców. Poziom cen umowy kształtować winien rynek. 

7. W przypadku dostarczenia węgla o parametrach jakościowych róż-
niących się parametrów gwarantowanych umową dokonuje się ko-
rekty ceny umowy. Korekta polega na przeliczeniu ceny umowy 
na cene do zapłaty przy pomocy formuł sprzedażnych (cennik 
07.05.1991). Formuły są obowiązującymi relacjami cen od zmiaoi 
parametrów jakościowych. Cena do zapłaty może być niższa lub 
wyższa od ceny umowy zgodnie z pogorszeniem lub poprawą para-
metrów jakościowych. 

8. W szczegółowych warunkach umowy o dostawę węgla zawieranej 
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pomiędzy producentem a odbiorca dopuszcza się możliwość od-
stępstwa od powyżej podanych zasad. 

Propozycja rozwiązania w powyższy sposób problemu cen węgla 
energetycznego wynikła z faktu podpisania przez Rzad tzw. Listu 
Intencyjnego do Banku Światowego, w którym wyraża się w zasadzie 
zgodę na wprowadzenie "deregulacji cen". Autor uważa, że na 
obecnym etapie przekształceń gospodarki narodowej wprowadzenie 
deregulacji cen nie może odbywać się w sposób żywiołowy gdyż 
grozi to chaosem cenowym. 

Decyzje Rządu (Ministerstwa Finansów) powinny być zgodne z 
Listem Intencyjnym, Przedstawiona propozycja nie narusza zasad 
zawartych w Liście Intencyjnym. Poziom cen będzie ustalony na 
zasadach rynkowych lecz punkt startu będzie na poziomie cen im-
portowanych i zachowana będzie struktura cen na węgiel katmienny. 
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N O T E S 



POLSKA AKADEMIA NAUK 
POLISH ACADEMY OF SCIENCES 

CENTRUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI 
S U R O W C A M I M I N E R A L N Y M I I E N E R G I Ą 
MINERAŁ AND ENERGY ECONOMY RESKARCH ^ ^ > 

Oferujemy przeprowadzenie badań na temat: 

ANALIZA STANU KOPALNI 
I KOMPLEKSOWA OCENA JEJ MOŻLIWOŚĆI ROZWOJOWYCH 

W związku z zachodzącym procesem rest rukt uryzacj i 
pr ze mys ł u weg 1 o we go w Po 1 sc e i p 1 ano wanym i 
przekształceniami własnościowymi» proponujemy wykonanie 
wszechstronnej analizy stanu zasobów^ sytuacji 
technicznej i ekonomiczno - finansowej wraz z wycena, 
składników majątku i wartości Waszej kopalni. Analiza ta 
stanowić bedzie podstawę do podjęcia działaji 
zmierzających do poprawy efektywności i, w dalszej 
kolejności» prywatyzacji kopalni. 

W tym zakresie proponujemy: 

* Analizę gospodarki zasobami kopalni. 

* Techni czną i ekonomi czna ocenę poszczególnych ogni w 
kopalni: 
- dołu kopalni» 
- przeróbki, 
- powierzchni kopalni, 
wraz ze wskazaniem ogniw stanowiących bariery wzrostu 
efektywności ekonomicznej i technologicznej zakładu 
górniczego. 

* Ocenę i Iości, struktury i wartości produkcji w 
aspekcie obecnych rynków zbytu. 

« Wycenę składników majątku trwałego kopalni. 



* Ocenę kondycji ekonomiczno - finansowej Przedsiębiorstwa. 

» Analizę oddziaływania kopalni na środowisko - ocenę i wycenę 
strat. 

Analiza stanu kopalni jest podstawa, do poszukiwania metod 
poprawy jej kondycji ekonomicznej. W dalszym etapie proponujemy 
przeprowadzenie analizy możliwości długofalowego rozwoju kopalni, 
a zatem: 

» Opracowanie wariantów działań proefektywnościowych wraz z 
analiz£^ możliwości ich wprowadzenia i oceną skutków w aspekcie: 
- organizacji pracy i produkcji, 
- technicznym, 
- ekonomicznym, 
- ekologicznym, 
- utylizacji odpadów i wód kopalnianych. 

* Wybór najkorzystniejszych działań proefektywnościowych przy 
uwzględnieniu: 
- prognoz światowych cen węgla, 
- prognoz krajowych cen zbytu, 
- analizy rynków zbytu na oferowane produkty. 
- wielkości zapotrzebowania na produkty, 
- ograniczeń środowiskowych. 

« Analizę kierunków działania kopalni w świetle zmian 
restukturyzacyjnych górnictwa z uwzględnieniem aspektu 
socjalnego - możliwości zagospodarowania zwalnianych 
pracowników. 

Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energia PAN dysponuje interdyscyplinarnym zespołem ekspertów, 
zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie badań, zgodnie ze 
stosowanymi w świecie metodykami optymalizacji i oceny 
efektywności. 

Prace przeprowadzone zostaną przy użyciu nowoczesnego sprzętu 
komputerowego (microVax) i oprogramowania (metody optymalizacyjne 
- GAMS). 
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Bogdan CIANCIARA 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Kraków 

ZASTOSOWANIE MODELI STATYSTYCZNYCH W METODACH GEOFIZYCZNYCH 
DO KONTROLI STANU ZAGROŻENIA TĄPANIAMI. 

S t r e s z c z e n i e 

W referacie przedstawiono prawa rządzące rozkładem statystycznym 
cech procesu naturalnej emisji sejsmicznej. Zostały opracowane 
no we mode1e mat emat yczne dys t rybuant zm i ennyc h 1osowych 
opisujących energie oraz odstępy czasów między sygnałami. Modele 
te bardzo dobrze opisują rzeczywiste rozkłady obserwowane w prak-
tyce. Pozwalają one na poprawną estymacje parametrów rozkładu 
energetycznego strumienia emisji. Uzyskane na tej drodze parametry 
mogą być wykorzystane do opisu funkcji ryzyka, która umożliwia 
predykcje czasu wystąpienia wstrząsów w kopalniach. 



26 Underground Exploitation School * 92 

1. Wprowadzenie 

Jednym z podstawowych zjawisk fizycznych wykorzystywanych do prog-
nozowania czBLSu wystąpienia wstrząsu oraz kontro 1 i stanu 
zagrożenia tapaniami w kopalniach, jest naturalna emisja sejsmicz-
na górotworu. Zjawiska te wykorzystuje się również do 
rozwiązywania wielu zagadnień z zakresu geotechniki (Zuberek 
W. 1988). Przedział częstotliwościowy sygnałów będących skutkiem 
wystąpienia omawianych zjawisk zawiera się w granicach od ułamków 
Hz dla trzęsień Ziemi do dziesiątków kHz w przypadku zjawisk 
związanych z deformacja sieci krystalicznej (Gibowicz S. 1988, Zu-
berek W. 1989). 
W praktyce górniczej rejestrację emisji sejsmicznej prowadzi się w 
dwu zakresach (oknach) częstotliwościowych: 
- okna sejsmologiczne od 1 do 50 Hz 
- okna sejsmoakustyczne od 0.2 do 3 kHz 
Zjawiska reJestrowsine w kopalniach przy pomocy stEuidardowej sieci 
sejsmometrów obejmujących pasmo sejsmologiczne mają energie na 
ogół przekraczajace 1E3 J. Sieć pomiarowa optymalizowana Jest pod 
kątem lokalizacji źródeł tych zjawisk. Jak zostało wykazane, stru-
mi eń emisj i tych zjawi sk ma chairakter po i ssonowski, czyi i 
całkowicie losowy, co sugeruje ich losowa niezależność. Uważa się» 
iż zjawiska wysokoenergetyczne są skutkiem przebiegającego w 
górotworze określonego procesu geodynamicznego. Należy również 
podkreślić, że liczebność zjawisk z tego zakresu energii nawet w 
stosunkowo dużych przedziałach czasu Jest na ogół zbyt mała dla 
stosowania w interpretacji metod statystycznych. Własności te 
praktycznie uniemożliwiają prowadzenie predykcji czasu wystąpienia 
wstrząsu w oparciu o rejestracje sejsmologiczne w kopalniach. 
Istnieją Jednak duże nadzieje rozwiązania tego problemu w oparciu 
o rejestracje niskoenergetycznego zaJcresu emisji sejsmicznej, 
która zawiera wysokoenergetyczne sygnały sejsmoakustyczne oraz 
niskoenergetyczne sygnały sejsmologiczne (tzw. ślady). Sygnały 
śladowe wywołane niskoenergetycznymi zjawiskami sejsmologicznymi 
mają zniekształcone przebiegi spowodowane obcięciem pasma 
częstotliwości przez system pomiarowy. Znany jest związek łączący 
rozmiar pęknięć L z częstot1iwością narożną sygnałów, które roz-
chodzą się w górotworze w postaci fali sprężystej 
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(Gibowicz S. 1989). 
Vr 

L (1) 
Fo 

gdzie: Yr - prędkość propagacji rozrywu 
Fo - częstotliwość narożna 

Ze względu na generalny charakter tego wzoru można przyjąć, że 
Vr=Vp, gdzie Vp jest prędkością fali poprzecznej. Widzimy, iż roz-
miary zjawiska sa, odwrotnie proporcjonalne do częstotliwości gene-
rowanych przez nie sygnałów. Podobny związek zachodzi dla energii 
zjawisk, ponieważ energia jest proporcjonalna do rozmiaru pęknięć, 
czyli: 

as 
Fo 

(2) 

Z pasmem częstotliwości rejestracji również związana Jest wielkość 
obszaru obserwacyjnego, którego średnicę oznaczamy przez "r" 

r ^ (3) 
Fo 

gdzie: r - średnica (rozmiar) pola obserwacyjnego 
Fo - częstotliwość środka pasma 

Powyższe zależności wyjaśniają istotę problemu związanego z wyko-
rzystaniem do interpretacji zjawisk śladowych. W tym przypadku 
pasmo częstot1iwości i wielkość pola obserwacyjnego wzajemnie na 
siebie wpływają. Najprostszym z nasuwających się wniosków jest 
połączenie sejsmologii i sejsmoakustyki, a tym samym zlikwidowanie 
istniejącej luki w paśmie częstotliwości. Zgodnie z ta ideą inter-
pretacja z konieczności musi obejmować dolny zakres emisji sejsmo-
logicznej oraz wysokoenergetyczny zakres emisji sejsmoakustycznej. 
W przyszłości powinno się dążyć do zlikwidowania omawianej luki. W 
przeciwieństwie do właściwej sejsmologii zakres niskoenergetyczny 
zapewnia dostateczną liczebność zjawisk pozwalających na prowadze-
nie interpretacji w oparciu o modele statystyczne. 
W referacie tym przedstawione zostaną modele matematyczne 
opisujące rozkład energii zjawisk oraz odstępów czasu między 
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kolejnymi sygnałami. Modele te pozwalają na zdefiniowanie funkcji 
ryzyka w oparciu o, która prowadzona Jest predykcja czasu 
wystapienia wstrząsu. 
Przyjmuje sie, iż naturalna emisja sejsmiczna skał jest zjawiskiem 
losowym, której przebieg w czasie tworzy proces stochastyczny s^, 
t€T (Cianciara B. 1987). Podejście teikie uzasadrlia duża niejed-
norodność ośrodka skalnego, zróżnicowana budowa geologiczna oraz 
nieregularny rozkład naprężeń wywołany między innymi działalnością 
człowieka (eksploatacją złóż). Emisja sygnałów Jest związana z 
pękaniem górotworu na skutek istniejącego w nim gradientu 
naprężeń. Proces emisji s^ może być opisany odpowiednim zbiorem 
zmiennych losowych, do którego między innymi należą: {N. E, U, t} 
gdz i e: N - aktywność, czyi i 1 i czba sygnałów na 

Jednostkę czasu 
E - energia emitowanych sygnałów 
U - odstępy czasu pomiędzy kolejnymi sygnałami 
t - czasy trwania emitowanych sygnałów 

Ujęcie stochastyczne jest również szeroko stosowane do opisu 
emisji rejestrowanej w wysokoenergetycznym zsLkresie sejsmologii, 
(Lomnitz C. 1974), (Lasocki S. 1990). Dlatego też wyniki tych 
badań zostaną na wstępie wykorzystane do opisu zakresu niskoener-
getycznego. Na ogół przyjmuje się, iż liczba pojawiających się 
sygnałów Jest rządzona pravem Poissona, w formie: 

P(N=k) = e ^ (4) 
k! 

gdzie : A - wartość oczekiwana 1iczby sygnałów na 
Jednostkę czasu (aktywność) 

T - przedział, w którym prowadzono pomiary 

Wynika stąd, że rozkład odstępów czasu między sygnałami Jest 
rządzony prawem wykładniczym, czyli: 

P{U<u) = 1 - (5) 
gdzie: u^ - minimalny odstęp 

W praktyce okazało się, że prawa te nie opisują w sposób 
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dostatecznie dobry emisji niskoenergetycznej. Dlatego też podjęto 
badan i a i oprać o wano no we p rawa statystyczne lepiej opisujące 
rzeczywistość pomiarowa.. 

2. Rozkład energii emitowanych sygnałów 

Na wstępie podobnie jak w sejsmologii przyjmuje sie. że energia 
emitowanych sygnałów jest rządzona rozkładem Pareto (Lasocki 
S. 1989), którego dystrybusoite można zapisać następująco: 

F (E) = . G 
O dla E < E o 

1-(E/E dla E E ^̂ ^ o o 
gdzie: E^ - najmniejsza rejestrowana energia 

a - parametr rozkładu 

Sygnały rejestrowane sa w określonym interwale czasu T. 
W nieliniowym układzie współrzędnycłi [lg(l-F (E)], lg(E/E )] 
wzór ostatni przyjmuje postać linii prostej: 

lg[l-F (E)] = a lg{E/E ) (7) c o 

PraJct yczn i e wykresy dyst rybuant emp i rycznych w znacznym stopn i u 
odbiegaja od 1inii prostej (7), zwiększając zakrzywienie dla 
dużycłi energi i, Jak to pokazano na rys. od (1) do (3). Takie 
zachowanie rozkładów można wyjaśnić wprowadzając jako parametr 
energię maksymalna. W rozkładzie Pareto (6) lub (7) energia maksy-
malna jest nieskończenie duża. Jest rzeczą oczywista, iż w 
skończonym interwale czasu T istnieje ściśle określona skończona 
wartość energi i maksymalnej emitowanych sygnałów. Pojawienie się 
sygnału o energi i większej od E Jest zdarzeniem niemożliwym. 

rnax 

Łatwo można wykazać, że dystrybuanta tak określonej zmiennej loso-
wej przyjmuje postać: 
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F (e) = e 

O 

1 

dla E < E o 

L 
1 - 0 

1 

[1~(E/E ) dla E i E 
a o O [nax 

( 8 ) 

dla E > E 
max 

Tym sposobem uzyskano rozkład dwuparametrowy F (E,a, p), w którym c 
parametr p jest stosunkiem energii progowej E^ do energii maksy-
malnej E , czyli p = E /E , natomiast a określa podobnie Jak w inax O max 

równaniu (3) nachylenie rozkładu. Wartość oczekiwana energii 
zmiennej losowej o rozkładzie (8) Jest nastepujaca: 

M(ę) = ( /3 - 1) (9) 
1-a 

W praktyce okazało się, iż również model (8) nie daje dobrej 
aproksymacji dla wysokich zakresów energi i. Obserwowana 
niezgodność skłoniła autora do podjęcia badań, których wyniki w 
dużym stopniu wykraczają poza zakres przedstawiony w 1 iteraturze 
światowej. Miedzy innymi prowadzono analizę zmienności rozkładu 
energetycznego w zależności od logarytmu energii. Uzyskano wynik, 
który opisuje zależność współczynnika rozkładu (8) 
gi i w formie: 

"a" od ener-

a(E) = D + CV 
gdzie: v = Ig E/E o 

(10) 

Zależność (10) pozwoliła na opracowanie nowego modelu rozkładu 
energii, którego dystrybuante można zapisać: 

F^(E,D,C) = 
1 - 1 0 

O 

- ( D + C V )V dla V > o 

dla V < O 
( 1 1 ) 

Praktyczne zastosowanie tego modelu daje bardzo dobre wyniki apro-
ksymacji rozkładów empirycznych rejestrowanych w kopalniach. Na 
rysunkach od (1) do (3) zilustrowanej zdolność aproksymacyjną oma-
wianego modelu (11), można uznać za dobrą. Model ten pozwala na 
właściwa, estymacje parametrów rozkładu energii w badanym interwale 
czasu T. 
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3. Rozkład odstępów czasu między kolejnymi sygnałami 

Najbardziej istotnymi parsunetrami dla oceny zagrożenia 
górniczego sa energia e oraz aktywność N. Jak powszechnie 
wiadomo, (Lomnitz C. 1974), (Ishimoto, lida 1935) istnieje 
między tymi zmiennymi losowymi zależność statystyczna 
opisywana rozkładem energetycznym. Krzywa regresji dla tych 
zmiennych można zapisać: 

A{E) = ̂  
f A (E /E)® dla E i E o o 

O dla E < E o 
(12 ) 

Stanowi to jednocześnie warunkowa, wartość oczekiwana liczby 
emitowanych sygnałów od ich energii (Papoulis A. 1972): 

M[N|E] = ME) (13) 
gdzie: M - wartość oczekiwana 

Wspomniane wyżej prawo Poissona zależy tylko od jednego 
parametru (aktywności), dlatego nie pozwala to na właściwy 
opis procesu emisji. Prawo to powinno zależeć również od 
parametrów opisujg^cych rozkład energi i. Dlatego przyjęto 
założenie, że rozkład Poissona opisuje emisję dla ustalonej 
energii sygnałów (Cianciara B. 1988) czyli: 

cx(E)T)^ 
P(N=k)|ę=E ) =: (14) 

k! 
gdzie: A(E) - wartość oczekiwana aktywności dla danej 

energii wzór (12) 

Wówczas odstępy między sygnałami sa. opisane prawem 
wykładniczym. Dystrybuantę warunkową w tym przypadku można 
zapisać: 
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Fy(U|E) = • 
r 1 - e 

O 

-X[E)u dla u Ł O 
(15) 

dla u< O 

Jedno z podstawowych twierdzeń rachunku prawdopodobieństwa 
(Papoulis A. 1972) pozwala na wyznaczenie łącznego dwuwymiarowego 
rozkładu odstępów i energii w nastepujacej formie: 

FCU,E) = F [U|E) f (E) u e ( 1 6 ) 

Obliczony stad rozkład brzegowy umożliwia wyznaczenie dystrybuanty 
samych odstępów. Rozkład ten uzyskamy uwzględniając w równaniu 
(16) zależności (6), (14) i (15) oraz wprowadzając odpowiednie 
przekształcenia i uproszczenia, a nastepnie całkujac w całym prze-
dziale zmienności energii: 

(i-r)E^. 
-X(E/E } V 1 - e o (E /E)""*̂  dE o (17) 

o 

Po wykonaniu obliczeń ostatecznie otrzymamy wyrażenie opisujące 
dystrybuante odstępów procesu naturalnej emisji, czyli: 

1 

U 

f -Au -AAu^ ( e - e ) 
1 

A u 
dla u ^ O 

O dla u < O 
( 18 ) 

gdzie: A = 

Wgirtość oczekiwana zmiennej losowej o rozkładzie (18) wynosi: 
InA 

M(U) = -
(l-A)A 

(19) 

Uzyskany rozkład jest zależny od dwu parametrów A i A 
zwiazanych z aktywnością emisji oraz rozkładem energetycznym. 
Parame t r określa logarytmiczna szerokość zakresu 
energetycznego emitowanych sygnałów: 
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l/a IgA = Ig E - Ig E (20) 
max O 

Jeżeli logarytmiczna szerokość pasma maleje do zera (A ^ 
wówczas rozkład (18) Jest zbieżny do modelu wykładniczego (2). 
Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy sygnały sa emitowane o 
stałej energii lub rozkład statystyczny energii Jest Jednostajny 
Jak w przypadku zakłóceń. 
Nat omi as t dla przypadku grani cznego, gdy E dąży do 

roa X 
nieskończoności rozkład odstępów przyjmuje postać: 

u)= -
- (1 - e / Au dla u > O (21) 

O dla u < O 

Na rys. od (4) do (6) zilustrowano zdolność aproksymacyjną modelu 
(18) przebiegów empirycznych zaure jestrowamych w kopalniach. 

I 

Należy podkreślić, iż model (18) dostatecznie dobrze przybliża 
każdy obserwowany rozkład. Dlatego też pozwala na właściwą 
estymacje omawianych parametrów. 

4. Podsumowanie. 

Właściwa ocena stanu górotworu na podstawie pomiarów emisji sejs-
micznej jest uwarunkowana znajomością praw statystycznych 
rządzących rozkładem Jej cech. W tym celu opracowano teoretyczne 
modele dystrybuant, które dostatecznie dobrze aproksymują rozkłady 
empiryczne obserwowane w kopalniach, co zostało zł lustrowane na 
rys. od (1) do (B). Zagrożenie wstrza^ami definiowane Jest przy 
pomocy funkcji ryzyka obliczonej na podstawie energii oraz para-
metrów opisujących rozkład odstępów czasu między sygnałami, czyli: 
- prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska większego od E do p 
Jego opisu służą parametry rozkładu energii "C" oraz "D" (11) 

- funkcje l/A, IgA oraz A obliczone z rozkładu odstępów czasu. 
Na rys (7) zilustrowano przebieg funkcji ryzyka obiiczonej na 
podstawie pomiarów sejsmoakustycznych dla warunków występowania 
rudy miedzi w Z.G. "Rudna". Przedstawiona tutaj funkcja ryzyka 
zdefiniowana została w oparciu o wzór (14) ma następującą postać: 
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RPl(t.Ep,d}= -ln[l-Ft(Ep,D)] ^ ^ ^ 
RP2(t,Ep,D,C)= -ln(l-Ft(Ep,D,C)] 

Analizując wykres ryzyka widzimy chetrakterystyczne zachowanie sie 
jego przebiegu przed wystąpieniem wstrząsów, które zaznaczono 
pionowymi kreskami. Podobne obliczenia wykonane zostały dla 
sejsmologicznych zjawisk śladowych rejestrowanych w KWK 
"Miechowice". Rejestracje prowadzone były przy pomocy standartowej 
sieci sejsmologicznej. 
Ze względu na małe rozmiary zjawisk śladowych, ich rejestrowane 
sygnały podlegały znacznym zniekształceniom uniemożliwiając 
właściwą ocenę energi i. Dlatego też ocena funkcji ryzyka 
wyznaczona została w oparciu o odstępy czasu miedzy zjawiskami. 
Należy nadmienić, iż niezbędne w tym celu oceny pierwszych 
wstąpień sygnałów mogą być wykonane bardzo precyzyjnie. Na rys.(8) 
zilustrowano przykładowe przebiegi funkcji ryzyka zdefiniowanej 
Jako l/A, Ig A oraz A (logarytmiczna szerokość zakresu energi i, 
oraz aktywność). Na tym rysunku podobnie Jak na poprzednim widzimy 
charakterystyczne zachowanie słe krzywych przed wystąpieniem 
wstrząsu. 
Reasumując należy stwierdzić, iż przedstawiony sposób rozumowania, 
oraz przykłady obliczeniowe wskazują na istnienie realnej 
możliwości opracowania metody prognozowania czasu wystąpienia 
wstrząsu. 
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odstfpów mifdxy ŝ jsinologicznymi 
zarsjttstrowanysii w RNK MMî chowlc*" 
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Bernard DRZĘŹLA 

Politechnika Śls^ska 
Gliwice 

NIEKTÓRE ASPEKTY PROOlOZOWANIA DEFORMACJI GÓROTWORU 
POD WPŁYWEM PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

S t r e s z c z e n i e 

W artykule, po ogólnym omówieniu problematyki szkód 
górniczych 1 metod prognozowania deformacji górotworu, autor 
wymienia stosowane techniki obliczeniowe, zwracając uwagę i 
komentując bliżej dwie z nich: obliczanie deformacji górotworu 
przy pomocy nomogramów (siatek segmentów Jednakowych wpływów) i 
obiiczanie komputerowe. Znaczenie drugiej techniki jest 
oczywiste, natomiast pierwszą, zdaniem autora, należy kultywować 
ze wzglegu na Jej duże walory dydaktyczne. W dalszej części 
artykułu, autor przedstawia Jeden z własnych algorytmów 
całkowania po dowolnych parcelach eksploatacji, stosowanych w 
jego programach komputerowych. W zakończeniu zwraca autor uwagę 
na potrzebę opracowania elastycznej i w pełni skomputeryzowanej 
instrukcji wyznaczania filarów ochronnych. 
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1. Wstęp 

Eksploatacja górnicza, jak każdy inny rodzaj działalności 
przemysłowej, powoduje pewne negatywne oddziaływania na 
otaczające środowisko i na obiekty powierzchniowe i podziemne, a 
wśród nich oddziaływania zwane popularnie "szkodami górniczymi", 
przez które zasadniczo rozumiemy wszelkie skutki obniżeń terenu, 
spowodowane zarówno bezpośrednimi jak i pośrednimi wpływami 
eksploatacji. Mianem szkód górniczych określa się także 
negatywne skutki zjawiska \^trzasów indukowanych eksploatacja 
górniczą. Ten drugi rodzaj szkód górniczych, Jako genetycznie 
odmienny, rzadszy i związany raczej z eksploatacją prowadzoną na 
większych głębokościach, a tym samym o młodszym rodowodzie, 
pominiemy jednak w naszych rozważaniach. 

Górnictwo, JaJco wielorako odpowiedzialne za czynione szkody, 
starało sie od dawna przewidywać rozmiar szkód związanych z 
planowaną eksploatacją, a w szczególności starało się 
przewidywać wartości możliwych obniżeń terenu i wielkości 
pochodnych, decydujących o rozmiarze szkód. Zagadnienie 
prognozowania deformacji górotworu pod wpływem eksploatacji 
górniczej jest jednak tak trudne, jak złożony jest ośrodek, z 
którym mamy dc czynienia. Ośrodek ten Jest bowiem wysoce 
niejednorodny, anizotropowy, w różnym stopniu i na różne sposoby 
nieciągły, o nieznanych do końca własnościach, a Jeśli znanych 
wyrywkowo, to głównie z badsm na próbkach, co nie stanowi 
dostatecznie jasnej informacji o zachowaniu się skał w masywie, 
a na dodatek tych wszystkich trudności jest to ośrodek 
podziurawiony przestrzennym układem wyrobisk górniczych o bardzo 
złożonej geometri i. Z wymienionych powodów górnictwo, badając 
przydatność i częściowo wykorzystując cały arsenał model i i 
metod stworzonych przez współczesną naukę, głównie mechanikę i 
natrafiając na przeszkody w wykorzystaniu bardziej złożonych 
modeli z powodu nieznajomości własności ośrodka, stale wraca do 
punktu wyjścia ~ do podłoża empirycznego prognoz i tworzy nowe 
lub udoskonala stare metody prognozowania o rodowodzie 
całkowicie lub częściowo empirycznym. 
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Wśród metod prognozowania o cheirakterze empirycznym lub 
półempirycznym wyróżnia się grupa tzw. teori i całkowo 
geometrycznych. Sa to teorie najbardziej obecnie 
rozpowszechnione i występujące w dużej iłości odmian. Początek 
tym teoriom dały prace•niemieckich geodetów z lat dwudziestych i 
trzydziestych Balsa. Keinhorsta, Schleiera, Fląschentragera i 
in. (patrz m.in.: Trojanowski, 1963; Praca zbiorowa, 1980). Mimo 
pewnych błędów popełnionych przez niektórych z wymienionych 
autorów (Litwiniszyn, 1961; Trojanowski, 1963). koncepcje ich 
były bardzo chwytliwe i obrodziły później wieloma pracami innych 
autorów rozwijającymi je. W Polsce koncepcje te również zostały 
zaadaptowane, a jednocześnie istotnie rozwinięte, z nadaniem 
t.zw. funkcji wpływów oryginalnej i niezwykle wygodnej w 
różnorodnych zastosowaniach postaci (np. Knothe, 1953; Knothe, 
1984; Budryk, 1953) mającej przy tym pewne uzasadnienie 
teoretyczne, odzwierciedlone głównie w pracach Lłtwiniszyna (np. 
1953, 1956). 

Z uwagi na zalety i związane z tym rozpowszechnienie teori i 
całkowo-geometrycznych. omówimy niektóre zagadnienia związane z 
ich praktycznym wykorzystaniem. Rozważania będą zi lustrowane 
wzorami i faktami związanymi z teorią Knothego. która stosowana 
jest w naszym kraju prawie wyłącznie, a także znana jest i 
stosowana w pewnym zaicres i e poza Po 1 ską (np. Whi 11 aker i 
Reddish, 1989; Jarosz i in.. 1990). 

2. Podstawowe fakty dotyczące teorii całkowo-geometrycznych 

Pierwszym założeniem omawianej grupy metod prognozowania jest 
założenie o istnieniu funkcji wpływów f(R) taJcieJ, że 

dw = a g f(R) dP (2.1) 

gdzie : 

dw - elementarne obniżenie rozpatrywanego punktu górotworu, 
a - współczynnik określający stopień wypełnienia pustki 

poeksploatacyjnej, 
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g - grubość eksploatowanego pokładu, 
dP - element powierzchniowy wyeksploatowanego złoża, 
R - pozioma odległość rozpatrywanego punktu od elementu dP. 

Z uwagi na założenie (2.1) teorie całkowo-geometryczne są też 
nazywane (najczęściej) metodami funkcji wpływów (np. Włiłttaker i 
Reddish, 1989}. Poszczególne metody różnią sie od siebie 
postacią funkcji f(R) oraz różnymi drugorzędnymi szczegółami. 

Drugim fundamentalnym założeniem tej grupy metod Jest zasada 
superpozycji wpływów, której istotę szczegółowo omówił 
Litwiniszyn (1962). 

Konsekwencja obydwu założeń Jest możliwość obliczania 
obniżenia danego punktu jako sumy elementarnycłi obniżeń 
pochodzących od wszystkich elementów obszaru eksploatacji P, 
czyi i 

w = a g f(R) dP (2.2) 

W pr zypadku teorii Kno t hego post ać funkc j i wpływów Jest 
następująca: 

f(R) = - i (2.3) 
2 r 

gdzie: 
r - tzw. promień zasięgu wpływów głównych nazywany też para-

metrem rozproszenia wpływów. 

Wielkość promienia zasięgu wpływów można obiłczyć według 
wzoru Budryka (1953): 

r = 
/ \ n z 

tg 0 (2.4) 

gdzie: 
z - pionowa odległość rozważanego punktu górotworu od stropu 

pokładu, 
p -- kat zasięgu wpływów głównych na powierzchni terenu 

(Knothe, 1953). 
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h - głębokość pokładu. 

Wartość parametru n została po raz pierwszy sprecyzowana 
przez Budryka (1353). a nowsze poglądy na ten temat 
przedstawione sa, w pracach Drzężli Cnp. 1978, 1989). 

3. Techniki wykonywania obliczeń 

3.1. Wprowadzenie 

Sposoby (tectiniki, metody) wykonywania obiiczeń dla celów 
prognozowania deformacji pod wpływem eksploatacji górniczej 
można ogólnie podzielić na: 
a) ręczne z ewentualnym wykorzystaniem tablic, wykresów i 

przyrządów w rodzaju suwaka logarytmicznego łub arytmometru, 
b) z zastosowaniem nomogramów (siatek pól Jednakowycti wpływów) 

umożliwiających "ręczne" numeryczne całkowajiie po parcelach 
eksploatacji, 

c) z zastosowaniem urządzeń mechanicznych i analogowych, 
d) komputerowe. 

Obliczeń ręcznych, jako sposobu trywialnego, nie ma potrzeby 
omawiać. Stwierdzimy tylko, że obecnie jest to sposób prawie w 
ogóle nie stosowany z uwagi na mała dokładność i duża, 
pracochłonność oraz ograniczony w związku z tym zakres obliczeń, 
obejmujący niewielka 1iczbe punktów i parcel eksploatacji o 
prostych kształtach. 

Następne dwa sposoby były jeszcze ki Ikeinaście lat temu 
intensywnie wykorzystywane, a trzeci podlegał jeszcze w tym 
czasie stałemu rozwojowi. Kres wszelkim pracom w tych 
kierunkach położył rozwój komputeryzacji i oprogramowania maszyn 
cyfrowych, a ostateczny zanik stosowania tych dwu sposobów wiąże 
Sie z wprowadzeniem i upowszechnieniem minikomputerów. 
Zanik stosowania tych sposobów stanowi zjawisko w pełni 
naturalne i należy sie tylko cieszyć, iż istnieją narzędzia o 
wiele doskonalsze niż te. które jeszcze kilkanaście lat temu tak 
zachwycały wszystkich. Wydaje sie jednak, że sposoby te nie 
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powi nny ul ec całkowi temu zapomni eni u, W szczegó i nośc i sposób 
drugi, po lega jacy na stosowajiiu nomogramów (siatek pól 
jednakowych wpływów), powinien być pielęgnowany z uwagi na duże 
walory dydaktyczne. 

3.2. Nomogramy (siatki pól Jednakowych wpływów) 

Konstrukcja nomogramów polega na podziale płaszczyzny, według 
pewnego możliwie prostego schematu, na stosunkowo drobne poletka 
(parcelki, segmenty, prostokaciki), mające tę własność, że 
e ksp1o at ac ja dokonana w grani cach każdego poletka wywi era 
jednakowy wpływ na okreś1ony punkt nomogramu. Nomogram tak i 
wykreślamy np. na przeźroczystej kalce w skali mapy pokładowej. 
W celu wykonani a obiiczeń przyst awi amy wyróżn i ony punkt 
nomogramu do punktu obliczeniowego zaznaczonego na mapie 
pokładowej i ewentualnie, jeśli obiiczamy wskaźnik deformacji 
zależny od kierunku, zgrywamy wyróżniona oś nomogramu z 
interesującym nas na mapie kierunkiem, a następnie zliczajny 
poletka nomogramu pokrywajace obszar eksploatacji. 

Przykłady różnych konstrukcji nomogramów zawarte sa w pracach 
Pytlarza i Trojanowskiego (1961), Magdziorza (1970, 1975), 
Drzeźli (1976, 1990). Tutaj podamy przykład dwóch nomogramów 
służących do tego samego celu, do obliczania nachylenia terenu, 
ale skonstruowanych na odmiennych zasadach, w oparciu o różne 
postacie wzoru opisującego nacihylenie terenu, wyprowadzone na 
gruncie teorii S. Knothego. Przykłady te pokazano na rys.l. 

Wyżej stwierdzono już, że nomogramy o takiej budowie (siatki 
pól jednakowych wpływów), poza praktyczna przydatnością obecnie 
już mocno zredukowana, posiadają duża wartość dydaktyczna. Z 
uwagi na to sposób obliczeń przy pomocy nomogramów należałoby 
zalecać studentom, po uprzednim zaznajomieniu ich z podstawami 
teoretycznymi konstrukcji nomogramów. Wartość dydaktyczna 
posług i wani a się nomogramami po1ega na t ym, że uzmysławi a o no 
możliwości kompensacji wpływów, a w rezultacie ułatwia 
projektowanie eksploatacji pod obiektami. 
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3.3. Komputerowe prognozy deformacji i obliczenie zagadnień 
pokrewnych 

Zakres obliczeń dla celów prognoz deformacji i zagadnień 
pokrewnych, możliwych do wykonania przez maszynę cyfrowa^ jest 
już obecnie bardzo szeroki i ulega stałemu poszerzaniu. Sprzyja 
temu rozwój sprzętu komputerowego ida.cy zarówno w kierunku 
zwiększenia dostępności Jak i możliwości obliczeniowo 
graficznych (wizualizacyjnych), który wymusza też odpowiednie 
prace programowe. Pewna niedogodność zmian sprzętowych zawiera 
sie w tym, że przy każdej zmianie trzeba praktycznie od nowa 
opracowywać programy już dawniej istniejące. Przy okazji 
powstaje jednak twór z reguły o wiele doskonalszy od 
poprzedniego» bo nie tylko dostosowany do nowego sprzętu, ale 
również bardziej ogólny i wykorzystujący doświadczenia z 
użytkowania wersji dotychczasowych oraz zawierajacy często nowe, 
lepsze metody numeryczne. 

Aktualne oprogramowanie pozwala m.in. obliczać (sporzadzać, 
wyznaczać): 
- dowolne wskaźniki deformacji i charakterystyczne kierunki (np. 
kierunki główne odkształcenia) w niecce statycznej i 
dynamicznej spowodowanej eksploatacja parcel o dowolnym 
kształcie i dowolnym przestrzennym rozmieszczeniu w pokładach, 

- mapy wartości ważniejszych wskaźników deformacji górotworu 
oraz mapy kategori i wpływów końcowych 1 ub czasowo 
ekstremalnych, 

- wartości w punktach lub mapy wartości tzw. efektywnych wpływów 
eksploatacji górniczej przy wielokrotnych eksploatacjach 
górniczych, 

- mapy zaktualizowanej rzeźby terenu, 
- pEirametry teori i ruchów górotworu na podstawie pomierzonych 
przemieszczeń pionowych lub poziomych wraz z oceną 
uwarunkowania tego zadania, 

- optymalne wymiary fi larów ochronnych dla obiektów różnych 
t ypó w, wyznaćzane jako ro zwi azan i e pewnego zadan i a 
programowani a ni e1 i owego, w którym funkcja celu sa. zasoby 
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uwięzione w filarze ochronnym, a nieliniowymi ograniczeniami -
dopuszczalne wartości deformacji w podłożu (otoczeniu) 
obiektu. 

Z wymienionych możliwości obliczeniowych jeszcze nie 
wszystkie można realizować na najnowszym sprzęcie komputerowym 
kompatybiInym z IBM PC. Cześć oprogramowania, dostosowana do 
maszyn z serii ODRA 1300 i maszyn firmy ICL z serii 1900. wymaga 
jeszcze odpowiednich prac adaptacyjnych. 

Istniejące oprogramowanie spowodowało, że znacząco wzrósł 
zakres wykonywanych prognoz, obejmując długie okresy czasu i 
duże 1iczby parcel eksploatacji. To z kolei spowodowało, że 
punkt ciężkości prognoz przeniósł sie z etapu obliczeń na etap 
sporządzania i sprawdzania danych, których zasadnicza częścią sa 
współrzędne wierzchołków parcel eksploatacji. 
Dlatego też powstały obecnie programy tworzące zbiory danych o 
eksploatacji oraz umożliwiające sprawdzenie ich poprawności, 
m. in. poprzez wizualizację kształtów parcel eksploatacji. Zaś do 
ssanego odczytywania współrzędnych stosuje się kartometry i 
digitizery. 

4. Przykład algorytmu obliczenia deformacji górotworu 

Obserwowar.y obecnie rozwój komputeryzacji i wzrastająca 
1iczba osób zainteresowanych pracami programowymi w zakresie 
prognozowania deformacji górotworu pod wpływem eksploatacji 
górniczej, czynią zasadnym przedstawienie jednego z algorytmów 
obiiczania deformacji, zawierającego wygodny i łatwy do 
oprogramowania zestaw najważniejszych wzorów, wyprowadzonych na 
gruncie teorii całkowej S.Knothego. Główna zaleta tych wzorów 
polega na t ym, że m i mo iż do tycza parce1 eks p1oat acJ i w 
kształcie dowolnego wielokąta, zawierają one całki pojedyncze 
lub, tak Je nazwiemy, quasi - pojedyncze. 

Punkt wyjścia do wyprowadzenia zapowiadanych wzorów stanowią 
wzory odpowiadające ogólnemu kształtowi parcel i eksploatacji, 
jak na rys. 2. Z wzorow tych podamy tylko podstawowy - na 
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obniżenie terenu. W przypadku pokładu poziomego składowa pionowa 
przemieszczenia (obniżenia) według teorii S.Knotłiego, wyraża sie 
przy tej eksploatacji wzorem: 

w(x,y,z) = - 1 -nR^/r^ a(s,t) g(s,t) e ds dt (4.1) 

gdzie: 
P - obszar eksploatacji, 
ag ds dt = ag dP = a dV - efektywna wyeksploatowana 

objętość elementarna, 

R = -H (t-y)^ . 
- pozostałe oznaczenia, jak w rozdziale 2. 

W dalszym ciągu będziemy zakładać w = ag = const, co nie 
inax 

zmniejszy ogólności wzorów. 
W odniesieniu do eksploatacji w kształcie dowolnego 

wielokąta^ jak na rys. 3, wzór (4. 1) i jego pocłiodne można 
przedstawić w postaci: 

w(x,y,z) = -
271 

1 

E 
k = l 

k + 1 
1 -

r,2y 2 -tiR /r e k 
q 

dq 

T (x,y,z) = 
X 

dw 
dx ^^ E 

k = l 

k + 1 
cos q dq 

T (x,y,z) y 
dw 
sy 

aq 1 

E 
k = l 

k*l . R 
sin q dq 

K (x,y,z) 
X 

2 a W E (A - B ) 2 ^ k k r k=i 

(4.2) 
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K (x,y,2) s y 
a^w 
dy 

1 

2 r k=i 

S (x,y,z) s 
x y 

a^w aq 1 
E 

r'' k=i 

k-t-l 
sin 2q dq 

T . 
X 

- składowe nachylenia niecki osiadania, 

K , 
X 

K , y xy 

1 

- składowe krzywizny przekrojów pionowycłi niecki 
osiadania (krzywizny i skręcenie geodezyjne), 

- współrzędne poziome k-tego wierzchołka parceli 
eksploatacji» 

- liczba wierzchołków, 

X 1+1 
ka,t miedzy osią x przyjętego układu 

współrzędnych, a prosta, przechodzący przez 
rzut punktu obliczeniowego (x,y,z) na 
płaszczyznę pokładu i k-ty wierzchołek parceli 
eksploatacji, 

1+1 

R - R (q,x,y) = 
K Ic 

u 
F^(u) = ue -mi -nv . e dv, 

O 

2 2 TT r 1 2 -iru F (u) = 1 - e -nu e 2 
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k + l 
A = 

R d2 / 2 
-ttR /r ^ e k dq 

k+l 
B = k 

, R 
cos 2q dq. 

Całki występujące w powyższych wzorach sa. jak Już 
powiedziaiio, pojedyncze lub quasi - pojedyncze. 
Do quasi - pojedynczych zaliczymy całki występujące expliclte we 
wzorach drugim i trzecim z serii wzorow (4.2), ponieważ w swym 
wnętrzu zawierają one całkę z funkcji gaussowskiej. Termin 
"całki quasi - pojedyncze" zastosowano dla podkreślenia łatwości 
numerycznego obliczania tych całek, wynikającej z możliwości 
obiiczania wewnętrznej całki z funkcji gaussowskiej różnymi 
prostymi sposobami. 

Inne postacie wzorów (4.2), przydatne w różnych 
zastosowaniach podano w pracy Drzeźli (1990). 

5. Zakończenie 

W zamierzeniu artykuł, ograniczony w rozmiarach^ miał 
stanowić pewien wybór zagadnień, reprezentatywny dla 
problematyki szkód górniczych. Wybór taki nie może oczywiście 
mieć charakteru obiektywnego; bedzie on zawsze skażony 
osobistymi zainteresowaniami autora. 2 mała doza ryzyka można 
jednak stwierdzić, że poruszone w artykule zagadnienia sa ważne 
dla omawianej problematyki. Gdyby teraz pokusić sie o 
sporządzenie listy innych ważnych zagadnień, w szczególności 
zagadn i eń wymagających rychłego rozw i ązan i a, co zwyk1e w 
zakończeniu sie robi, to przypuszczam, że sporządzony wykaz 
byłby w znacznym stopniu zbieżny z wykazami innych autorów, 
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aczkolwiek hierarchia ważności mogłaby odbiegać od ustaleń 
innych specjałistów. Ze swej strony, Jako jedno z piIniejszych 
zagadnień wymagających rozwiązania, wymieniłbym potrzebe 
oprać o wan i a bardz o ełas t yczne J i w pełni skomput eryzo wane J 
instrukcji wyznaczajiia fi larów ochronnych, uwzględniającej 
najnowszy stan wiedzy o zjawisku ruchów górotworu pod wpływem 
eksploatacji górniczej. Potrzeba taka wynika 2 faktu 
zaistniałego w ostatnich latach zamieszania w obowiązujących 
przepisach. a także z faktu zwiększonej odpowiedzialności 
górnictwa za szkody w obiektach, która może postawić pod znakiem 
zapytania opłacalność ekaploatacji w granicach wpływu na 
określone obi ekty i tym saanym implikować potrzebe ustalenia 
optymalnego zakresu eksploatacji poza strefa bezpośredniego 
wpływu. 
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Nomograi^y do obliczania nachylenia taranu w kiamnilcu oai z 
nomogramu. Eksploatacja w granicach jadnago wycinka pierściania 
kołowago lub prostokąta (odpowiadnio) ograniczonego liniami 
ci^głyski wywołują w punkcia środkowym nomogramu pochylania 
profilu niacki w kierunku oai x równa ± 0 , 01 ą£ 

i Kt 

t 

ły 

Rys. 2 
Ogólny kształt parceli 
eksploatacji (ilustracja do 
wzoru (4.1)). 

Rys. 3 
Bksploataej a w kształcie 
dowolnego wielokąta (ilustracja 
do wzoru (4.2})« 
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SEJSMICZNE ROZPOZNANIE GEOCHEHICZNYCH I GEOLOGICZNYCH CECH 
STRUKTURY EKSPLOATOWANEGO ZŁOŻA 

S t r e s z c z e n i e 

W artykule opisane zostały zasady metody sejsmicznej Jako 
narzędzia rozpoznawania struktury geologicznej eksploatowanego 
złoża oraz prognozowania czasoprzestrzennego rozkładu 
sejsmiczności w obrębie wyrobisk prowadzonych w warunkach 
wysokiego ryzyka sejsmicznego. 
Przedstawione zostały rezultaty badań wykonanych 
metoda, miedzychodnlkowych przeświet lań sejsmicznych, wyniki 
których interpretowane były z wykorzystaniem komputerowej rekon-
strukcji rozkładu współczynnika transmisji energii różnych 
typów fal sejsmicznych. Przytoczone przykłady zastosowań po-
twierdzają wysoką informatywność metody badawczej oraz duże 
znaczenie właściwie dobranej procedury przetwarzania danych po-
miarowych. 
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1. Założenia loetody badawczej 

Metoda sejsmiczna, z uwagi na swoje cechy informatywnosci i 
technologiczności Jest niezwykłe przydatna w rozwiązywaniu 
zadań geomechanicznych związanych z zagrożeniem tąpaniami. 
Do zadań tych należy wyznaczanie stref koncentracji naprężeń 
względnie stref odprężonych przed frontem eksploatacji ściano-
wej oraz kontrola skuteczności profilaktyki przeciwtąpaniowej. 
Stan naprężeń Jest. jak wiadomo, jednym z podstawowych czynni-
ków kształtujących poziom zagrożenia tąpaniami (Kłeczek i 

Zorychta, 1987). 

St refy koncent racJ i 1 ub dekoncent racJ i naprężeń mogą być 
wyprzedzająco lokalizowane, a następnie oceniane pod względem 
zasięgu i intensywności. Możliwość ta wynika z istnienia fizy-
cznej relacji pomiędzy strukturą górotworu - kształtowaną lo-
kalnym układem naprężeniowo-deformacyjnym - a parametrami cha-
rakteryzującymi pole sejsmiczne propagacji fal sprężystych w 
badanym frgmencie górotworu (Babiński, 1980). 

Drugim, obszernym polem zastosowań dla tej metody są zagadnienia 
związane z określaniem ciągłości pokładu węglowego, wykrywanie 
zaburzeń geologicznych i śledzenie mikro- i mezotektoniki złoża. 
Wspólną cechą łączącą te dwie dziedziny zastosowaji Jest fakt, że 

zarówno zmiany zachodzące w górotworze pod wpływem prowadzonej 
eksploatacji jak i zmienność litologiczna będąca efektem historii 
geologicznej złoża znajdują swoje odzwierciedlenie we wartościach 
i rozkładzie kinematycznych^ i dynamicznych parametrów fal 
sejsmicznych. 

Do podstawowych parametrów sejsmicznych, które można mierzyć 
instrumentalnie należą : 
- prędkość propagacji fał sejsmicznych, 

współczynnik tłumienia (względnie Jego odwrotmość t J. 
współczynni k transmi sJ i) ampli tudy 1 ub energi i fal i 
sejsmicznej określonego typu, w badanym ośrodku. 

W niniejszym artykule zagadnienie to przedstawiono w oparciu 
o drugi, z w/w parametrów sejsmicznych, tj. współczynnik 
transmisji fal i sejsmicznej. Dla jego określania opracowana 
została metodyka pomiarowa i interpretacyjna wykorzystująca 
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możłiwości cyfrowej aparatury sejsmicznej SEAMAX-85, będącej na 
wyposażeniu Zakładu Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa. 
Rozwinięto wariant geotomograficznego przedstawiania wyników 
pomiarowych, dający przestrzenny obraz rozkładu mierzonego 
parametru sejsmicznego. 

Metodyka pomiarów dołowych w przedmiotowym rozwiązaniu 
realizowana jest wg zasad prześwietlania sejsmicznego miedzy 
wyrobiskami górniczymi. 
Prześwietlanie sejsmiczne miedzy wyrobiskami górniczymi (rys. 1) 
polega na tym, że pomiar parametru sejsmicznego (prędkość 1 ub 
współczynnik transmisji) prowadzony jest w płaszczyźnie pokładu 
ograniczonej układem co najmniej dwóch wyrobisk górniczych 
(najczęściej równoległych), które stanowia chodniki przyścianowe, 
W jednym z nich zlokal izowane sa punkty wzbudzajiia fal i 
sejsmicznej a w drugim punkty jej odbioru. 

Wymagania odnośnie samej bazy pomiarowej dotyczą głównie 
drożności wyrobisk górniczych okonturowujacych prześwietlana 
parcele górotworu, z czym wiąże się możliwość realizacji prac 
wiertniczych. 

2. Metodyka interpretacji danych pomiarowych 

2.1. Istota geotomografii sejsmicznej 

Istota geotomografił sejsmicznej jest przedstawienie w 
układzie 2-wymiarowym (lub 3-wymiarowym) rozkładu wybranego 
parametru sejsmicznego w prześwietlanym fragmencie górotworu. 

W przypadku wariantu dynamicznego opartego na parametrze 
współczynnika tłumienia (lub transmisji) zmienność amplitudy 
wzdłuż promienia sejsmicznego R^ można opisać zależnością : 

A^ = A^ [-J a(x,y) ds] (1) 

gdzie: 

a- współczynnik tłumienia wyrażony wzorem 
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a(x,y) = n f/ c Q (2) 
c, Q - sa. funkcją (x,y). 

Po przekształceniu wzoru (1) otrzymuje sie, że : 

P = In (A /A ) = -X a(x,y) ds (3) r r o 

A^ - amplituda rejestrowana w odległości r» 
A^ - amplituda w źródle. 

Ogólnie równanie wyjściowe (1) można zapisać w postaci: 
yĵ  = / x(r,s} da (4) 

gdzie : 
ŷ ^ (k=l,2»...N) - przedstawia zmierzone instrumentalnie 

amplitudę lub energie dla N promieni, 
X - przedstawia operator tłumienia 

Powyższe równanie całkowe rozwiązać można technika alge-
braicznej rekonstrukcji tomogreificznej. 

Sprowadza się ona do dyskretyzacji badanego pola,poprzez co 
całki liniowe staja się suma skończona i problem może być opisany 
przez zbiór równań liniowych typu: 

I 
y = Z Aa X. k = 1,2,...,N (5) 
K V ^ iCX 1 1=1 

gdzie: 
^^ki " długość k-go promienia, który przechodzi przez element 

podziału i, 
I - całkowita liczba elementów przeciętych przez k-ty 

promień, 
X. - właściwość elementu i. 1 

Przedstawiona istota rozwiazań opartych na algebraicznej 
rekonstrukcji tomograd^icznej stanowi ła podstawę opracowatnia 
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algorytmu określania współczynnika tłumienia amplitudy lub 
energii fal sejsmicznych rejestrowanych przez aparaturę 
sejsmiczna,. 

2,2 Przetwarzanie tras sejsmicznych 

W przypadku badań prowadzonych w pokładzie węgla pole falowe 
zdominowane jest energetycznie przez fale kanałowe. Fale te 
tworzą sie w procesie interferencji odbitych i załamanych na 
granicach pokładu węglowego podłużnych i poprzecznych fal 
sejsmicznych.Podstawowym problemem wiążącym sie z tym faktem 
staje sie opracowajiie metodyki przetwarzcuiia danych, która 
wykorzystując podstawowe atrybuty poszczególnych typów fal 
biorących udział w tym procesie pozwalałaby fale te rozdzielać i 
określać charakteryzujące je parametry, źródłowe dla 
geotomograficznego przedstawienia badanego ośrodka. Działania 
zmierzaJace ku dekompozycJ i i nt erferencyJnego po1a falowego 
bazują w tym przypadku na dwu zasadniczych cechach 
charakteryzujących poszczególne typy fal. 
Po pierwsze, fale podłużne różnią sie, z definicji, od fał 
poprzecznych polaryzacją drgaLń względem kierunku promienia 
sejsmicznego. 
Po drugie, fale związane z pokładem charakteryzują wyższe 
czestot1iwości od fal rozchodzących sie w skałach otaczających 
pokład. 
Te dwie zasadnicze cechy przyjęto jaJco bazowe dla opracowanej 
metody interpretacji rezultatów. 

2,2.1, Zasady filtracji polaryzacyjnej przebiegów falowych 

Standardowa metodyka prowadzenia dołowych pomiarów sejsmicznych 
obejmuje rejestrację fal przy pomocy dwu- lub trójskładowych sond 
geofonowych i pierwszym zabiegiem interpretacyjnym Jest w tym 
przypadku poddanie zarejestrowanych przebiegów rotacji na 
kierunki zgodne i zorientowane poprzecznie w stosunku do kierunku 
promienia sejsmicznego. 
Przebiegi falowe poddane rotacji i fiItracji częstotliwościowej 

m s 
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odpowiadającej podanym powyżej cechom poddaje się z kolei 
przetworzeniu zgodnemu z metodą kompleksowej analizy tras 
sejsmicznych pozwalającą na wykrywanie w interpretowanym zapisie 
lokalnych niejednorodności pola falowego, odpowiadającym 
zróżnicowajiym genetycznie falom sejsmicznym i przez to użyteczną 
w procesie dekompozycji polaryzacyjnej pola falowego stawiającej 
sobie za cel wydzielenie poszczególnych typów fal rejestrowanych 
w trakcie obserwacji sejsmologicznych./"Sherif/ R, E, 1979]. Metoda 
ta traktuje trasę sejsmiczną jako cześć rzeczywistą sygnału 
analitycznego : 

F(t)=f(t} + if*(t) (6) 
gdzie : 
urojona składowa f*(t) jest jednoznacznie określona przez f(t) 
poprzez transformację Fourier'a w domenie częstotliwościowej bądź 
też konwolucje w domenie czasowej przy zastosowaniu transformacji 
Hilbert*a. Operacja bazująca na transformacji Fourier'a tworzy 
rozwiązanie poprzez następującą sekwencję procedur: 
1. transformacja Fourier'a trasy rzeczywistej f(t) 
2. wyzerowanie transformaty dla ujemnych częstotliwości 
3. podwojenie transformaty dla dodatnich częstotliwości 
4. odwrotna transformacja Fourier'a 
Wykorzystując powyższe założenia poddano analizie polaryzacyjnej 
rezultaty pomiarów na dwuskładowych stanowiskach pomiarowych. 
Zarejestrowane trasy sejsmiczne po wstępnym przefiltrowaniu w 
opisanych powyżej pasmach częstot1iwościowych przetransponowano 
na trasy kompleksowe poprzez trajisformacje Fourier'a efekty tej 
analizy przedstawiono na przykładowych sejsmogramach. (rys.2,3). 

3. Zastosowanie badań sejsmicznych do prognozowania czasoprzes-
trzennego rozkładu sejsmiczności w obrębie wyrobisk ściano-
wych zagrożonych tąpaniami 

Przedmiotowe rozwiązanie metodyczne polegające na 
opracowaniu sposobu określania rozkładu współczynnika transmisji, 
będącego odwrotnością współczynnika tłumienia amplitudy lub 
energi i fal i sejsmicznej znajduje bezpośrednie zastosowanie w 
rozwiązywaniu szeregu zagadnień. 
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Jednym z przykładów zastosowań sa. wyniki badań w^^konanych w polu 
ściany 22E w pokładzie 507 KWK SZOMBIERKI. 

3.1. Badania w polu ściany 22E/507 KUK SZOMBIERKI 

Pomiary wykonane zostały w dwu cyklach pomiarowych w 5-cio 
miesięcznym odstępem czasowym. Jednocześnie prowadzone były 
obserwacje sejsmologiczne w celu zweryfikowania stawianej na 
podstawie tych pomiarów prognozy. 
Pierwszy cykl badań wykonany został w miesiącu styczniu 1991. 
W chodniku 3E na 300-tu metrowym odcinku rozstawiony został ciąg 
16-tu dwuskładowych sond geofonowych, sprzężonych z cyfrowa, 
aparatura sejsmiczna SEAMAX-85 i rejestrujących fale sejsmiczne 
wzbudzane przez odpalanie ładunków MW w 15-tu punktach 
strzałowych, zlokalizowanych w obrysie pola ściany 22E. 
Drugi etap badań wykonano w kwietniu 1991 kiedy front ściany 
zbliżył sie o 175 m. do chodnika granicznego i pozostała resztka 
o szerokości ok.125m. Zastosowano podobna jak poprzednio 
metodykę prac pomiarowych, polegającą na prześwietlaniu 
sejsmicznym pola ścianowego w obszarze okonturowanym chodnikami 
2E, 3E i frontem ściany 22E. i rejestrowaniu przebiegów falowych 
dwuskiadowymi sondami geofonowymi oraz cyfrowa aparatura 
sejsmiczna SEAMAX-85. Aparatura ta o bardzo wysokiej dynamice 
zapisu, wynoszącej 112 dB umożliwia pomiar rzeczywistej amplitudy 
sygnału sejsmicznego, dzięki czemu dynamiczny wariant 
geotomografi i sejsmicznej oparty na pomiarze amplitudy i energii 
sejsmicznej transmitowanej przez fale sprężyste charakteryzuje 
się duża czułością i dokładnością. 

3.2. Interpretacja rezultatów badań 

Zarejestrowane w trakcie pomiarów przebiegi falowe poddano 
szeregowi procedur i t ransf ormac j i w celu wydz i e 1 en ł a 
podstawowych typów fal sejsmicznych oraz ich parametrów 
kinematycznych i dynamicznych. Przetwarzanie wyników obejmowało 
rotację tras sejsmicznych na kierunki zgodne z kierunkiem 
promieni sejsmicznych i prostopadle względem nich. 
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transformacje Fourier' a i Hilberfa umożliwiające analizę 
polaryzacyjna^ przebiegów falowych (Dworak J. 1990) oraz 
wąskopasmowa fiItracje częstotliwościowa,. W rezultacie możliwym 
stało Sie wydzielenie 4-ch podstawowych typów fal, atrybuty 
których odpowiadają poprzecznej i podłużnej fal i propagującej w 
warstwach stropowych - fale SI , PI oraz fal i poprzecznej i 
podłużnej w pokładzie - fale S2 , P2. 
Okres1ono prędkość i tych fal oraz i ch ampli t ude i energ i e a 
następnie zgodnie z procedurami opisanymi powyżej przeprowadzono 
geomotograficzna rekonstrukcję rozkładu prędkości oraz 
współczynnika transmisji energii. Rezultaty tych działań 
przedstawiono na załączonych rysunkach. 
Rezultaty badań wykonanych w pierwszym cyklu pomiarowym , przy 
300-tu metrowym wybiegu ściany 22E przedstawione zostały na 
mapkach i stereogramach, przedstawionych na rysunkach 4-7. 
Rozkład współczynnika transmisji fal propagujących w stropie 
pokładu 507 (rys.4-5) w wyraźny sposób odwzorowuje 
krawędź eksploatacji w pokładzie 501, zaznaczoną na tych 
rysunkach. 
Rozkład odpowiadający fał i PI (rys.4) charakteryzują anomalnie 
wysok i e wart ośc i w punkt ach o współrzędnych (62,20) oraz 
(205,30). 
Współczynniki trajismlsji fal i SI (rys.5) charakteryzują 
szczególnie wysokie wartości w punkcie o współrzędnej (180,70) 
charakterystycznym załamaniem linii krawędzi eksploatacji w 
pokładzie 501. W punkcie o współrzędnej (125,75), leżącym pod 
wyeksploatowaną przestrzenią w p.501 zaznacza się strefa 
anomalnie niskich wartości. 
Rozkład odpowiadający poprzecznej fali w pokładzie -S2 (rys.7) 
odzwierciedla 1inłę krawędzi eksploatacji w p.501 w mniejszym 
niż w pozostałych przypadkach stopniu. Strefa anomalnie 
wysokich wartości znajduje się pod wyeksploatowaną przestrze-
nią wokół punktu (140,60) a śladowi krawędzi towarzyszy spadek 
wartości współczynnika co szczególnie zaznacza się w obrębie 
punktu o współrzędnych (200,20) (rys. 7). TaJci charakter zmiaji 
wskazuje, że na głębokości, na której prowadzone były prace 
(poziom 800} czynniki ,które - w klasycznym modelu ośrodka 
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sprężystego powodując wzrost naprężeń - osiągają w tym przypadku 
wartości krytyczne i prowadzą do dezintegracji struktury 
mechanicznej pokładu. 
W obrazie rozkładu współczynnika charakterystyczna jest strefa 
podwyższonych wartości fal S2 i P2 w sąsiedztwie frontu ściany, w 

4 

Środkowej jej części. Strefa ta ilustruje najprawdopodobniej 
kształt dynajfnicznego konturu oporowego ściany 22E (rys. 6-7). 
Rezu11 at y badań wykonanych po upływi e 18-1 ygodn i w ramach 
drugiego etapu prac przedstawiono na rysunkach 8-11. 
Rozkład współczynnika transmisji fali PI (rys.8) charakteryzuje 
się anomalnym wzrostem wartości w obrębie współrzędnej (55,30) i 
przyporządkowany może być śladowi krawędzi w pokładzie 510. 
Zaznacza sie ponadto strefa silnie obniżonych wartości w rejonie 
skrzyżowania chodnika 3E z chodnikiem nadścianowym co wskazuje na 
zniszczenie w tym rejonie struktury warstw stropowych. Rozkład 
odpowiadający fali SI (rys.9) wykazuje anomalię dodatnia w 
bezpośrednim sąsiedztwie śladu krawędzi w otoczeniu punktu 
(B5,50). Rozkłady współczynnika transmisji dla fal propagujących 
w pokładzie (fale P2 i S2) przedstawione na rysunkach 10.11 
wykazują pełną zgodność zarówno w odniesieniu do kształtu 
poszczególnych stref Jak i poziomu wartości współczynnika. 
Zaznaczają sie dwie strefy o anomalnie wysokich wartościach 
współczynnika, z których Jedna występuje w bezpośrednim kontakcie 
ze śladem krawędzi eksploatacji w otoczeniu punktu o 
wspó łrzędnych (75,20), a druga znajduje się w otoczeń i u punkt u 
(30,60) w odległości ok.25 m. od chodnika nadścianowego. 
Zaznaczają sie także dwie strefy o anomalnie niskich wartościach 
wsp. transmisji w otoczeniu punktów (10,10} oraz (70,60). Ta 
druga strefa znajdująca sie w rejonie załamajiia linii śladu 
krawędź i w pokładz i e 501 by ł a znamienna w pi erwszym e t api e 
badań anomalnie podwyższonymi wartościeirai i w momencie zbliżenia 
sie do niej frontu ściany 22E została zniszczona, zapewnie w 
wyniku wzmożonej w jej rejonie sejsmiczności. 
Na rysunkach 10-12 przedstawiono rozkład zmian Jakie zaszły w 
rozpatrywanych współczynnikach transmisji energi i w okresie 
między cyklami badawczymi. 
Analiza zmian współczynników transmisji wszystkich analizowajiych 
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typów fal wykazuje, że w rejoni e przyśc i anowym (strefa w 
interwale 90-125) oraz w otoczeniu śladu krawędzi eksploatacji w 
pokładzie 501 nastąpił spadek wartości tego współczynnika. 
Przyjmując za uzasadniony związek miedzy wzmożonymi, w takicłi 
strefacłi, naprężeniami a sejsmicznością można przyjąć, że spadek 
wartości współczynnika Jest rezultatem dezintegracji struktury 
masywu w rejonie ognisk wstrząsów górniczych. 
Zdecydowany wzrost wartości współczynnika, sygnalizujący stan 
przedkrytyczny zarejestrowano w dwu strefach, przy czym strefa 
pierwsza, przylegająca do śladu krawędzi (otoczenie punktu 75,20) 
zaznacza sie w odniesieniu do fal PI i SI propagujących w skałach 
stropowych a strefa druga znajdująca się w odległości ok.50m. od 
ś 1 adu krawędź i w końcowej cześc i wybi egu śc i any zaznacza sie 
przede wszystkim w wartościach przyporządkowanym falom "węglowym" 
S2 Podumowując analize rozkładu współczynników transmisji 
energii sejsmicznej należy stwierdzić^ że w rejonach odległych 
od źródeł wzmożonych naprężeń rozkłady charakteryzujące fale 
węglowe i stropowe są zbl iżone do siebie, natomiast w miarę 
zbliżania sie frontu ściany we wszystkich strefach gdzie wcześ-
niej zarejestrowano podwyższone wartości współczynników 
nEistepuje gwałtowny spadek wartości charakteryzujących pokład a 
wartości opisujące warstwy stropowe obniżają sie w 
bezpośrednim sąsiedztwie ściany. 
Wyraźną cechą charakterystyczną opisanych powyżej rozkładów są 
wyższe wartości współczynników i związanych z nimi naprężeń od 
strony chodnika 2E co można interpretować Jako efekt dodatkowego 
obciążenia skał stropowych wzdłuż granicy zrobów ściany 22E. 

5.2. Ocena stanu naprężeń na podstawie badań 

Ana1 i zowane rozkłady współczynni ka t ransmi sj i energi i 
sejsmicznej pozwalają scharakteryzować stan naprereń w pokładzie 
507 w rejonie ściany 22E. W badanym obszarze dominującym 
elementem, z kształtujących ten stan, był ślad krawędzi 
eksploatacji w pokładzie 501. Wszystkie, załączone mapki 
i lustrują ten stan. Także zmiany które zaszły w okresie miedzy 
pomiarami znajdują swoje źródło w konturze tej krawędzi. Drugim 
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elementem kształtującym ten stan jest położenie frontu ściany. 
Jego wpływ przejawia się niszczeniem struktury pokładu węgla w 
strefie o szerokości ok. 40m. co świadczy , że pokład znajduje 
się w badanym rejonie w stanie przedkrytycznym i każdy przyrost 
naprężeń powoduje Jego zniszczenie. Strefa ta stanowi 
prawdopodobnie rejon koncentracji ognisk wstrząsów 
niskoenergetycznych indukowanych przez eksploatację ściany 22E. 

5.3. Sejsmiczność rejonu ściany 22E 

W okresie 01.01.1991-01.07.1991, kiedy ściana 22E eksploatowała 
obszar przebadany rekonesansowe badaniami sejsmicznymi, 
zarejestrowano w Jej rejonie 763 wstrząsy o energi i 
przekraczającej 1E3 J. Zarazem 50 wstrząsów miało energię ponad 
1E4 J. Rysunek 15 i lustruje rozkład przestrzenny ognisk tych 
wstrząsów oraz ogólny rozkład sejsmiczności w funkcji położenia 
frontu śc i any {współrzędne położeni a zgodne są z układem 
przyjętym dla profili sejsmicznych). 
Pierwszy generałny wniosek anali zy tych rozkładów wskazuje, re 
ogniska tych wstrząsów koncentrowały się w obrębie 
eksploatowanego pola. Drugi wniosek wykazuje. że maJcsymalny 
poziom sejsmicznościw polu ściany zarejestrowanow obrębie punktu 
o współrzędnej x=50. Ponadto, zarejestrowano podwyższony poziom 
sejsmiczności w obrębie punktów x=140, x=200-220m. 
Dobowy, uśredniony wielomianami Winters'a rozkład sejsmiczności 
(rys.16) i lustruje to zjawisko jeszcze wyraźniej. Poziom 
sejsmiczności w interwale dób 120-160 co odpowiada położeniu 
ściany x=20-50 przekracza 3-krotnie wartości charakterystyczne 
dla poprzednich. Zaznacza się wyraźne obniżenie poziomu 
sejsmiczności dla interwału zmianowego 40-80 odpowiadającego 
położeniu ściany 120-200 m. 
W początkowej faz i e eksploat acj i zaznacza się wysoki poz i om 
sejsmiczności. 
Reasumując, na podstawie badań stwierdzono, że wszystkie 
silniejsze wstrząsy grupowały sie w strefach wcześniej 
wyznaczonych badaniami sejsmicznymi. Dotyczy to zwłaszcza 
końcowego fragment u wybi egu śc i any - ode i nek x=15-50 gdz i e na 
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podstawie dugiego cyklu badań stwierdzono kształtowanie się stref 
podwyższonych wartością poza obrysem krawędzi eksploatacji w 
p.501 i zgodnie z przyjętym modelem interpretacji prognozowano 
formowanie sie ognisk wstrząsów. 

6. Zastosowanie metody geotomografii sejsmicznej do badauila 
struktury geologicznej pokładu węglowego 

Zaburzenia litologiczne i tektoniczne pokładu węgla 
odzwierciedlają sie silnie anomalnym rozkładem parametrów fal 
sejsmicznych. W szczególności wzdłuż promieni sejsmicznych 
przechodzących przez strefy zaburzone następuje wytłumienie 
energii pewnych typów fal sesjmicznych, zwłaszcza 
wysokoczestotliwościowych mod fali kanałowej, genetycznie 
przyporządkowanych pokładowi. Opracowana metoda dekompozycji 
interferencyjnego pola falowego umożliwia śledzenie zmian 
parametrów różnych typów fal dzięki czemu zdecydowanie poprawia 
się Jednoznaczność i dokładność interpretacji rezultatów badań. 
11 ustrac Ja tego moga być wyni k i prac wykonanych w pol u śc lany 
12/501 KWK MOSZCZENICA. 
Ściana ta prowadzona na głębokości 400m. wybierała warstwę węgla 
o miąższości zmieniajacej się w grajiicach 1.6-2.7 m. W trakcie 
eksploatacji ściany stwierdzono występowanie w JeJ profilu 
siInego zaburzenia prowadzącego lokalnie do całkowitego 
zredukowania pokładu węgla. Redukcji tej towarzyszyły niewielkie 
uskoki o zrzucie 0.3-0.6 m. oraz struktura o charakterze fleksury 
przebiegająca poprzecznie do frontu ściany 12. 
Dla określenia zasięgu zaburzenia zastosowana została metoda 
międzychodnikowych prześwietl Eiń sejsmicznych a interpretacja 
rezultatów prowadzona była przy pomocy technik geotomografi i 
sejsmicznej stosując algebraiczna, rekonstrukcję pola 
współczynników transmisji dwu typów fal sejsmicznych 
poprzecznej rozchodzącej się w stropie - SI, oraz fal i 
poprzecznej propagującej w pokładzie - S2. Wybór typów fal 
uzasadniony był rezultatami wcześniej prowadzonych prac, które 
wykazały że zmiany współczynników transmisji tych fal 
najczytelniej odwzorowują zaburzenia o podobnym charakterze. 
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Rysunki 17-18 przedstawiają uzyskane rezultaty. Rozkład 
parametrów sejsmicznych fali SI, przyporządkowanej warstwom 
stropowym wskazuje, że zaburzenie przejawia sie zmianami w tych 
warstwach sięgającymi ok. 30m. przed frontem ściany. Zmiany 
rozkładu współczynnika transmisji fali "węglowej" -S2 zaznaczają 
się na znacznie większym obszarze, obejmując niemal 80-metrowy 
interwał. Interpretacja geologiczna tych rozkładów uzupełniona 
analizą innych parametrów sejsmicznych wykazała że w tym 
przypadku zmiany parametrów fal "stropowych" odpowiadają 
najsiIniejszej intensywności zaburzenia, natomiast anomalny 
rozkład współczynnika transmisji fali S2 obejmował także obszar 
gdzie ciągłość pokładu była zachowana ale występowały lokalne 
redukcje miąższości warstwy węgla rzędu 10-20%. 
Przedstawione rezultaty zostały w pełni zweryfikowane później 
robotami górniczymi a reasumując ich efekty można stwierdzić, że 
od wyboru typu fal i sejsmicznej w istotny sposób zależy 
dokładność prognozy. W takiej sytuacji możliwym jest wybór 
najlepszych, dla danych warunków, rozwiązań technicznych i 
maksymalne ograniczenie strat. 

7. Podsumowanie 

W powyższym artykule staraliśmy się przedstawić najistotniejsze 
dla praktyki górniczej aspekty rekonesansowych badań 
sejsmicznych, metodyki prowadzenia pomiarów oraz interpretacji 
uzyskiwanych rezultatów. Przedstawione wyniki wykazują w wyraźny 
sposób, że metoda ta jest obecnie najbardziej informatywną ze 
stosowanych w górnictwie. Nowoczesna, cyfrowa aparatura 
sejsmiczna oraz opracowane w GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA metody 
przetwarzania danych oraz geotomograficzne techniki interpretacji 
rezultatów bazujące na kinematycznych i dynainicznych parametrach 
różnych typów fal sejsmicznych rozszerzyły w istotny sposób 
zakres zastosowaji metody sejsmicznej oraz w wydatnym stopniu 
poprawiły Jednoznaczność, opracowywanych na podstawie tych 
badań, prognoz. 
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R y s . 4 
Rozkłady współczynnika transzalajl fal propagujących w 
pokładu węgla - ETAP I; fala Pi. 
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R y s . 5 
Rozkłady współczynnika transmisji fal propagujących w stropi 
pokładu węgla - ETAP I; fala Si. 
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Rys . 6 
Rozkłady współczynnika transmisji fal propagujących w stropią 
pokładu węgla - ETAP I; fala P2. 
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R y s . 9 

Rozkłady współczynnika transmisji fal propagujących w stropi 
pokładu węgla - ETAP XI; fala Si. 
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R y s . 10 

Rozkłady współ czyimilca transmisji fal propaguj f^cych v 
pokładu W90la - BTAP II; Cala P2 • 
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Rys, 11 
Rozkłady współczynnika transmisji £al propagujących w 
pokładu węgla - ETAP II; fala S2« 
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Rys. 12 
Zmiany rozkładów współczynnika transmisji fal propagujących, w 
stropie pokładu węgla, fala Pi 
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Rys. 14 
Zmiany rozkładów współczynnika transndsji fal propagujących w 
pokładzie węgla, fala P3 
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Rys . 15 
Rozkład przestrzenny ognisk wstrząsów górniczych 
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Rozkład współczynnika iransmisji w obrębie zaburzonego geologicznie pokbdu 
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Grzegorz MUTKE 

Główny Instytut Górnictwa 
Katowice 

ODDZIAŁYWANIE GÓRNICZYCH WSTRZĄSÓW GÓROTWORU NA POWIERZCHNIĘ 

S t r e s z c z e n i e 

W artykule przedstawiono specjałistyczne rozwiązania 
metodyczne 1 możliwości prognozowania parametrów drgań podłoża 
generowanych wstrząsami górniczymi w obszarze Górnośląskiego 
Zagłębia Weglowego. Ki łkuletni cykl pomiarowy wykazał iż 
możliwość opracowania uniwersalnych dla całego obszaru G2W 
zależności empirycznych pozwalających prognozować inżynierskie 
parametry drgań w funkcji energi i sejsmicznej wstrząsów 
górniczych i odległości od epicentrum musi być ograniczona do 
stabilnego "twardego" podłoża karbońskiego i triasowego. Dla 
WEirunków takiego podłoża przedstawiono rozwiązeoiia empiryczne 
dla prognozy maksymalnych amplitud przyspieszenia składowych 
poziomych drgań oraz ich częstotliwości dominujących. 
Zaprezentowano znaczenie wpływu nadkładu warstw młodszych na 
lokalną zmianę maksymalnych amplitud drgań, wyrażanego i 
uwzględnianego w finalnych obiiczeniach w formie współczynnika 
amplifikacji drgań H{f). 

Przeds t aw1ona me t oda pro gnozy drgań podłoża może być 
stosowana praktycznie dla całego obszaru GZW i spełnia wymogi 
stawiane przez normę PN-85/B-02170, dzięki czemu może być 
stosowana do bieżącej oceny szkodliwości wpływu wstrząsów 
górniczych na budynki i wyznaczania terenów bezpiecznych dla 
przyszłej zabudowy. 
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1. Uprowadzenie 

W ostatnim 15-leciu odnotowano w Górnośląskim Zagłębiu 
Węglowym znaczącą 1iczbę uszkodzeń w obiektach budowlanych 
zlokalizowanych na powierzchni obszarów górniczych kopalń» 
zaistniałych w efekcie bezpośredniego oddziaływania drgań 
indukowanych silnymi wstrząsami górniczymi. 
Dotychczasowe rozwiązania nie dawały gwarancji realizacji 
prawidłowej oceny obciążeń sejsmicznych w obiektach budowlanych 
oraz innych formach środowiska naturalnego. Głównym ich 
mankament em by ł o ogran i czeni e i ch stosowani a do 1okalnych 
obszarów . w których prowadzono specjalistyczne badania 
sejsmometryczne oraz nieuwzględnienie charakterystyki 
częstotliwościowej drgań podłoża. 
Współczesne metody oceny szkodliwości drgań przekazywanych przez 
podłoże na budynek wymagają stosowania skal dynamicznych. 2 tego 
względu wymuszające drgania podłoża winny być opisane przez 
parametry amplitudy i częstotliwości drgań bądź spektra 
odpowiedzi obiiczone dla zamodelowanego obiektu budowlanego. 
Znaczenie problemu stanowi dostateczną motywację dla próby 
opracowania metody rozwiązującej zagadnienie w skali regionalnej 
dla całego obszaru GZW. 

2. Charakterystyka problemu 

Każdego roku zgłaszanych jest kilkadziesiąt do kilkuset 
przypadków uszkodzeń budynków, będących wynikłem zaistniałych 
wstrząsów górniczych. Dla zobrazowania skal i zagadnienia może 
posłużyć liczba zinwentaryzowanych uszkodzeń po zaistnieniu 
kilku niżej wymienionych silnych wstrząsów górniczych: 
- wstrząs z dnia 1982.06.04 o E = 9*10® (J) - 588 uszkodzonych 
budynków. 

- wstrząs z dnia 1980.09.30 o E = 8*10® (J) - 427 uszkodzonych 
budynków, 

- wstrząs z dnia 1982.02.12 o E = 7*10^ (J) - 165 uszkodzonych 
budynków, 

- wstrząs z dnia 1989.06.30 o E = 3»10® (J) - 145 uszkodzonych 
budynków. 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '92 87 

Z praktyki wynika że szkody budowlane mogą być wywoływane przez 
g 

wstrząsy silne o energii E ^ 10 (J) w ich obszarze 
epicentralnym lub poza tym obszarem w przypadku posadowienia 
obiektu na nadkładzie wywołującym amplifikację amplitud 
przyspieszenia drgań. 
Przykładowo charakterystyka energetyczno-i 1ościowa dla obszaru 
GZW zjawisk o E 2: 10® (J) w okresie czasowym 1977 - 1990 
przedstawia sie następująco: 

Tabela I 

Charakterystyka energetyczno-ilościowa sejsmiczności GZW w 
okresie czasowym 1977 ~ 1990. 

przedział 
energii, E (J) 

zakres 
magnitud 

i lość 
zjawisk 

średnio 
rocznie 

10^- w' 2.0 - 2.5 3360 240 
lo' - lo" 2.5 - 3.0 351 25 
10® - 10^ 3.0 - 3.5 37 2-3 

z 10^ a: 3.5 8 0-1 

W samym roku 1990 wstrząsów silnych o energii 
zarejestrowano w GZW w ilości 78-miu. Rys.l 
położenie 
sejsmicznosci 

ognisk 
GZW 

E Ł 10° (J) 
przedstawia 

analiza tych wstrząsów. Szczegółowa 
pozwala na wyodrębnienie obszao^ów 

podwyższonej sejsmiczności, w których istnieje potencjalne 
zagrożenie dla istniejącej i projektowanej zabudowy. Analiza 
taka pozwala również wydzielić w GZW obszary bezpieczne w 
których problem wpływu wstrząsów górniczych na powierzchnie może 
nie być uwzględniany. 

3. Metodyka oceny parametrów dynamicznych drgań indukowanych 
wstrząsami górniczymi 

3.1. Zależności empiryczne dla drgań twardego podłoża 

Dysponowanie rejestracjami z pomiarów przeprowadzonych w 
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miejscu posadowienia obiektu daje gwarancję najbardziej 
obiektywnej oceny szkodliwości wstrząsów górniczych na 
przedmiotowa budowle. Należy jednak mieć na uwadze wykonanie 
prawidłowej procedury przetworzenia zarejestrowanych sygnałów, 
które powinny odwzorowywać rzeczywiste drgania podłoża. W tym 
celu należy uwzględnić korektę sejsmometru i całego kanału 
rejestracyjnego (wyrażone przez charakterystyki amplłtudowo-
czestotliwościowe) oraz odpowiednio odfiltrować szumy i 
zakłócenia nisko- i wysokoczestot1iwościowe. G\^rancje sukcesu 
daje stosowanie filtrów nierekursywnych, nie zmieniających fazy 
drgań. 

Ze względu na ograniczenia ekonomiczne i techniczne nie 
Jest możliwa ciągła rejestracja drgań podłoża w każdym czasie i 
miejscu w GZW. Powstaje zatem problem stosowania metod 
pośrednich. W tej grupie metod niezwykle istotnym czynnikiem, 
poza energia wstrząsu i tłumieniem drgań przez górotwór, 
decydującym często o wyniku oceny sejsmometrycznej, Jest wpływ 
lokalnej budowy geologicznej utworów przypowierzctiniowych na 
drgania dochodzące do powierzchni. W związku z tym metodyka 
oceny parametrów drgań podłoża była następująca: 
- w pierwszym etapie wyznaczono funkcje empiryczne do oceny 
parametrów drgań dla stabilnych warunków propagacji fal 
sejsmicznych czyli dla podłoża zwięzłych skał karbońskich i 
triasowych, 

- w drug im e t ap i e uwzg1ędni any jest wpływ lokalnej budo wy 
nadkładu warstw luźnych w miejscu posadowienia przedmiotowego 
obiektu, wyrażony w formie współczynnika amplifikacji drgań, 

- w ostatnim finalnym etapie obiiczane są amplitudy drgań 
powierzchni jako iloczyn amplitud przyspieszenia drgań 
twardego podłoża i wartości lokalnego współczynnika 
amplifikacji. 

Z punktu widzenia współczesnych metod oceny oddziaływania 
wstrząsów górniczych na obiekty powierzchniowe najprostsze 
podejście do rozwiązania zagadnienia wymaga znajomości dwóch 
podstawowych parametrów drgań: 
- maksymalnych przyspieszeń składowych poziomych drgań podłoża, 
- dominujących częstotliwości drgań podłoża. 
Powyższe parametry obliczono na bazie pomiarów polowych 
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wykonanych w różnych obszeirach G2W. 2 rejestracji uzyskanych ze 
stanowisk zainstalowanych na twardym podłożu określono funkcje 
empiryczne dla wyznaczania maksymalnych amplitud przyspieszenia 
drgań składowych poziomych w funkcji energi i sejsmicznej Ł 
odległości epicentralnej. Rozwiązanie uwzględnia związek 
przyspieszenia drgań z energia, sejsmiczna, zjawisk w obrębie 
bliskiego pola falowego oraz tłumienie amplitud przyspieszenia 
ze wzrostem odległości epicentralnej. 
Istotną zaletą tego rozwiązania jest Jego zgodność z fizyczną 
stroną procesu propagacji fal sejsmicznych w ośrodku skalnym, 
dowodzącą iż w bliskim polu falowym dominuje pochłanianie 
natomiEist w dalekim polu falowym dużo si lnie jszy Jest wpływ 
tłumienia geometrycznego. Oznacza to pojawienie sie w funkcji 
tłumienia charakterystycznego efektu spłaszczenia w strefie 
bliskiego pola. W praktyce, dla siInych wstrząsów górniczych, 
występują więc zbliźone wartości maksymalnych przyspieszeń 
na powierzchni w odległości do około 1 km od epicentrum, co ma 
duże znaczenie przy określaniu obszaru szkód1iwego wpływu 
wstrząsów górniczych na budynki. 

Dla zjawisk sejsmicznych wysokoenergetycznych, czyli 
istotnych z punktu widzenia ich oddziaływania na obiekty 
budowlane, odpowiednia zależność funkcyjna przyjmuje następującą 
postać (dla E ł 2*10® (J)): 

a = (1.33*10"^ * (log E)̂ '®® - 0.089)* (1) MD f) 1RC o *(1.53»R • exp(-0.65*R) + 0.014) , m/s 

gdzie: 
a - maksymalne przyspieszenie składowej poziomej drgań MD 

twardego podłoża, 
E - energia sejsmiczna , R = 
D - odległość epicentralna (km). 

Jak już wspomniano wcześniej do oceny szkodliwości drgań na 
budowle powierzchniowe konieczną Jest także znajomość parametru 
dominującej częstotliwości maksymalnych przyspieszeń drgań. 
Opi era jąc się na anal i z i e zb i or u akce 1 er ograanów w domeni e 
częstotliwości, wyznaczono funkcje empiryczne ograniczające 



90 Underground Exploitation School ' 92 

wartości przedziału występowania dominujących częstotliwości dla 
składowych poziomych przyspieszenia drgań maksymalnych w strefie 
epicentralnej, w funkcji energii wstrząsu: 

F = (99 • exp(-0.49 • log E)) + 1.27 , Hz (2) amax 

F = (91 * exp(-0.78 « log E)) + 1.79 , Hz (3) amin 

gdzie: 
E - energia sejsmiczna wstrząsu, (J) 

W miarę oddalania sie od strefy epicentralnej zaJcres 
dominujących częstot1iwości zawęża się z tendencją w kierunku 
częstotliwości niższych czyli dążących do F amin 

3.2. Anq>lifikacja drgań 

Dla zapewnienia pełnego wymiaru oceny i prognozy 
oddziaływań sejsmicznych w dowolnym miejscu GZW, należy 
uwzględnić wpływ lokalnej budowy nadkładu warstw luźnych 
(głównie czwartorzędowych) w miejscu odbioru drgań na zmianę 
parametrów drgań powierzchni. Wyraża go współczynnik 
amplifikacji drgań H (r) (Idris I.M., Seed H.B.:1968),(Dubiński 2 
J. , Dworak J., Mutke G. : 1988). 
Rozwiązanie analityczne współczynnika wzmocnienia drgań H^(f) 
przez luźne warstwy nadkładu występującego w GZW zostało 
przedstawione w pracy (Dubiński J.» Dworak J., Mutke G.:1988). 
Funkcja przejścia określająca relację pomiędzy amplitudą na 
powierzcłini a amplitudą która wystąpiłaby w przypadku zalegania 
twardego podłoża na powierzchni, jest rozwieszaniem równania 
f alowego dla fał i poprzecznej propagującej w modelu ośrodka 
lepkosprężystego i zależy od modułu sztywności» miąższości, 
gęstości i lepkości warstw nadkładu oraz od częstotliwości drgań 
wejściowych. 
Przy znajomości powyższych parajnetrów metodyka rozwiązania 
pozwala na obliczenie rozkładu współczynnika amplifikacji drgań 
H (f) w całym obszarze danej kopalni. 
Stopień zgodności analitycznego rozwiązania współczynnika 
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amplIfikacji testowano z rejestracjami empirycznymi z obszaru 
GZW otrzymanymi na specjalnie w tym celu przygotowanych 
stanowiskach pomiarowych. 
Znaczenie problemu obreizuja akcelerogramy wstrząsu o energii 
E = 3*10 (J) zarejestrowane w strefie epicentralnej na dwóch 
stanowiskach posadowionych na różnym nadkładzie czwartorzędowym 
i na t rzec i m stanowi sku posadowi onym bezpośredni o na twardym 
podłożu tri asowym Rys.2. Analiza maksyma1nych przys pies zeń 
dowodź i iż w omawi anym przykładz i e nadkład czwartorzedowy 
IS metrowy spowodował wzrost amplitud 1.5 raza , natomiast 
nadkład czwartorzędowy SO metrowy spowodował wzrost amplitud 
ponad 4-ro krotny w stosunku do rejestracji na twardym podłożu. 
Praktyka wykazuje, że współczynnik amplifikacji drgań zmienia 
sie w GZW od 0.5 do 8 razy, czyli wykazuje nie tylko tendencje 
silnie wzmacniające drgania ale również tłumiące. 

3.3. Empiryczne spektra odpowiedzi 

Kolejnym elementem ogólnie rozumianej oceny parametrów 
sejsmicznych są przyspieszeniowe spektra odpowiedzi, szczególnie 
przydatne na etapie projektowania budownictwa na terenach o 
wyraźnej sejsmiczności górniczej. 
Pod pojęciem spektrum odpowiedzi rozumiana jest wartość 
maJcsymalnej odpowiedzi (amplitudy) na wyjściu układu 
modelującego w tym przypadku budowlę jako oscylator o jednym 
stopni u swobody - na przebi eg drgań we jśc i owych, w funkcJ i 
narastających częstotliwości drgań swobodnych i przyjętego 
tłumienia badanego obiektu. 
Dla obliczenia spektrów odpowiedzi skorzystano z prograjmu 
komputerowego realizującego algorytm Nighama i Jenningsa 
(Jennings P.C., NighEim N.C.: 1969). 
Kolejne rysunki przedstawiają przyspieszeniowe spektra 

B 
odpowiedzi dla wstrząsów górniczych o energii E = 3*10 (J) 
zarejestrowanych na różnych warstwach nadkładu w strefie 
epicentralnej. I tak Rys. 3. przedstawia spektra odpowiedzi dla 
rejestracji bezpośrednio z twardego podłoża triasowego, 
charakteryzujące się maksymalnymi amplitudami odpowiedzi budowli 

2 na poziomie 70 -110 mm/s . Odpowiednio spektra odpowiedzi 
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zaprezentowane na Rys.(rejestracja na podłożu czwartorzędowym 
o miąższości 50 m ) oraz na Rys. 5. (rejestracja na podłożu 
czwartorzędowym o miąższości 15 m). wyrażają się maksymalnymi 

2 amplitudami SA odpowiedzi budowli na poziomie 750 -950 mm/s i 
2 

200 - 400 mm/s . Rys. 4. i Rys. 5. dowodzą że tak znaczne różnice 
w amplitudach odpowiedzi wynikają głównie z budowy podłoża na 
którym posadowione są obiekty budowlane. 

4. Przykład oceny oddziaływania wstrząsów górniczycłi na 
powierzcłinię 

Ocenę oddziaływania wstrząsów górniczycti na budowle 
posadowione w obszarze danej k opalni wykonuje sie przy 
wykorzystaniu mapy maksymalnych przyspieszeń składowych 
poziomych drgań (Rys.6.), znajomości dominujących czestot1iwości 
tych drgań oraz normy polskiej PN-85/B-02170 pt: "Ocena 
szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki". 
W interesującym nas miejscu odczytujemy z mapy przyspieszenia i 
obliczamy dominujące częstotliwości drgań (w/g wzorów 3 i 4) a 
następnie korzystając ze skal zawartych w normie PN-85/B-02170 
oceniamy możliwą klasę uszkodzeń. 

Jeżeli interesuje nas ocena oddziaływania konkretnego, 
jednego wstrząsu na określony obiekt budowlany, procedura 
postępowania jest następująca. Obiiczamy ( w/g wzoru 1 ) 
maksymalne przyspieszenia składowych poziomych drgań twardego 
podłoża w miejscu posadowienia obiektu budowlanego, dla tego 
samego obszaru odczytujemy współczynnik amplifikacji drgań H(f) 
(Rys.7.). Pomnożenie wartości współczynnika amplifikacji HCf) 
przez maksymalne przyspieszenia drgań twardego podłoża a da w HD 
efekcie maksymalne poziome przyspieszenia drgań a w miejscu max 
posadowienia obiektu budowlanego. W następnym etapie obiiczamy 
(w/g wzorów 3 i 4) dominujące częstot1iwości drgań o 
maksymalnych przyspieszeniach i w/g normy PN-85/B-02170 oceniamy 
możliwą klasę uszkodzeń. 
Podobną ocenę szkodliwości drgań w obszarze przedmiotowej 
kopalni można wykonać dla wstrząsów prognozowanych dla 
projektowanej eksploatacji (Rys.8.). Mapy takie mogą stanowić 
materiał dla konstruktorów obliczających obciążenia sejsmiczne 
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dla przyszłej zabudowy. 
Prognoza sejsmiczności może być wykonana na podstawie wzorów 
empirycznycti opracowanych dla celów oceny stanu zagrożenia 
tâ pnięciem wyrobiska eksploatacyjnego (Biliński A. : 1989) lub 
w opeirciu o metody statystyki matematycznej, w tym szczególnie 
rozkłady wartości ekstremalnych Gumbela. 

5. Podsumovfanie 

W artykule przedstawiono opracowane na drodze pomiarowej i 
analitycznej metody prognozy wymuszenia kinematycznego drgań 
podłoża wywoływanych wstrząsami górn i czymi w Górnoś1ask1m 
Zagłębiu Węgłowym.Charakterystyka drgań podłoża opisywana Jest 
przez maicsymalne amplitudy przyspieszenia składowych poziomych 
drgań i odpowiadający im zakres dominujących częstotliwości. 
Metoda uwzględnia w swym rozwiązaniu wpływ energii sejsmicznej 
wstrząsów górniczych, odległości epicentralnej i budowy nadkładu 
na wartość parametrów drgają podłoża. 
Zaprezentowane rozwiązajiia moga być stosowane praktycznie dla 
całego obszaru GZW i spełniają wymogi stawiane przez normę 
PN-85/B-02170 pt:"Ocena szkodliwości drgeoi przekazywanych przez 
podłoże na budynek". Uzyskiwane parametry stanowią podstawowe 
dane do bieżącej ocenu szkodliwości wpływu wstrząsów górniczych 
na budynki "oraz do obliczania obciążeń sejsmicznych w 
projektowanych budowlach i rejonizacji obszarów bezpiecznych dla 
przyszłej zabudowy. 
Przedstawiono rejestracje obrazujące znaczenie wpływu nadkładu 
warstw młodszych od karbońskich i triasowych na lokalny wzrost 
maksymalnych amplItud drgań powierzchni. Analiza tych badań 
wykazuje iż dla obiektywnej oceny parametrów drgań podłoża 
należy w miejscu posadowienia rozważanego obiektu budowlanego 
określić współczynnik amplifikacji drgań H(f) i uwzględnić go w 
finalnych obliczeniach maksymalnych amplitud wymuszających. 

Wszystkie zaprezentowane w niniejszym artykule zależności 
funkcyjne można wprowadzić do szerokiego stosowania w 
rozwiązywaniu zadań inżynieri i sejsmicznej na terenie 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.Dotyczy to zarówno problemów 
dotychczasowej sejsmiczności Jak i prognozy przyszłych wpływów 
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sejsmicznych odniesionych do ich związków z ochronę^ środowiska 
naturalnego. Ocena ta dzięki przedstawionym rozwiązaniom winna 
być bardziej obiektywna i efektywna. 
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•ôeoDO 
-J3SOOO J L 

V I 
* lO a 
O i O 

li J J 1 ' ' i 

Rys. 6 
MAp« makayniAlnycłi prxyspl«fl z«ń od wstrząsów z 
zaistniałych w KNK Jaworzno 

lat 1980-1990 

o 
8 S 8 

O* 

s o 

-345000 

-344000 

-343000 

-3420D0 

-̂fOOO 
->340000 

-J990D0 

-330000 
-337000 f-

330000 

—r —!-T-T—̂ —r——r—'—*—ł—r—i——r T 
-

-335000 

Rys. 7 
Roskład w«półczynnika a2iqpllfIkacjl drgań H(f) dla obszaru kopalni 
Jaworsno. 



346000 

-346000 

-34JOOO -

•̂341000 * 
-340000 -

-330000 -

-33600C -

-*335000 

Rys. 8 
ltop« maksymalnych przyspieszeń od wstrząsów prognozowanych dla 
projektowanej eksploatacji w XWK Jaworzno w latach 1990-1995• 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej '92 101 

N O T A T K I 



102 Underground Exploitation School ' 92 

N O T E S 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej '92 103 

Bogdan DŹEGNIUK 
Jerzy MIKOŁAJCZAK 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Kraków 

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA GEODEZYJNYCH POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ 
GÓROTWORU DO PRZEWIDYWANIA TĄPAŃ I WSTRZĄSÓW 

S t r e s z c z e n i e 

Analiza wyników pomiarów niwelacyjnych prowadzonych w górotworze 
podatnym na wstrząsy i tąpania, wskazuje na następujaca 
prawidłowość poprzedzająca wstrząs lub tąpniecie: 
- nad niewybraną partią ściany eksploatacyjnej punkty górotworu 
nie obniżają się, a wręcz wykazują tendencję do wypiętrzania 
się» 

- po wstrząsie punkty górotworu natychmietst sie obniżają. 
Autorzy artykułu - uwzględniając to spostrzeżenie- przedsta-

wiają próbę prognozowania wstrząsów i tąpań z bieżącym wykorzys-
tsmiem geodezyjnych wyników pomiarów przemieszczeń górotworu. 
Zaproponowano model matematyczny przemieszczeń górotworu ~ roz-
wiązanie matematyczne uzyskano posiłkując sie zasadą najmniej-
szego działania - oraz procedurę wykorzystania zaproponowanego 
modelu do przewidywania wstrząsów i tąpaji. 
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1. Wstęp 

Wieloletnie do wiadczenła kopalń węgla kamiennego i rud mie-
dzi, uzyskane przy wybieraniu pokładów tąpiących oraz analiza 
przyczyn i skutków tąpań, kwalifikuje to zjawisko do najgroź-
niejszych zagrożeń. Jakie występują w praktyce górnictwa pod-
ziemnego. 

W latach 80-tych górnictwo węgla kamiennego rocznie wydoby-
wa o około 190 min Mg węgla, a na ogólną liczbę 70-ciu kopalń -
w 40-tu występuje z różnym nasileniem problem zagrożenia tąpa-
niami. Tąpania w górnictwie węgla kamiennego występują głównie w 
północnej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Wydobycie 
węgla z pokładów zagrożonych tąpajiiajni wynosi niespelńa 30% cał-
kowitego wydobycia. Niepokoi fakt, że w najbliższych latach ten-
dencja ta nie ulegnie zmianie i wydobycie z pokładów zagrożonych 
tąpaniami utrzymane zostanie na tym samym poziomie [10]. 

Rocznie rejestruje się przez regionalne i kopalniane stacje 
sejsmologiczne na terenie GZW oko o 2500 wstrząsów o energiach 

S 6 7 większych od 10 J. Wstrząsów o energii 10 - 10 J pojawia się 
7 8 kilkaset rocznie, o energii 10 - 10 J kilkadziesiąt, a o ener-

8 9 gii 10 - 10 J około 3. Wstrząsy o Jeszcze większej energii 
9 10 

(10 - 10 J) występują rzadko, raz na dwa, trzy lata [10]. 
Mimo długoletnich badań, prowadzonych zarówno w krajowych JaJc 

i zagranicznych placówkach naukowych, trudno Jest na dzień dzi-
siejszy udzielić w pełni zadawalającej odpowiedzi na temat sku-
tecznych metod prognozowania tąpań i wstrząsów górniczych, inic-
jowanych podziemnymi robotami górniczymi. 

Poczynając od lat pięćdziesiątych zjawisko tąpań wiązano 
Jedynie z właściwościami węgla w pokładzie i utożsamiano je z 
wyładowaniem zakumulowanej w nim energii sprężystej. Wynika o to 
z faktu, że w owym czasie w większości przypadków pokładom 
skłonnym do tapań towarzyszyły warstwy grubych piaskowców, zale-
gających bezpośrednio w stropie wyrobisk. Przyjęta dla tych wa-
runków hipote-^a mechanizmu tąpnięcia okazała się wystarczajaca, 
a oparte na niej prace badawcze doprowadziły do opracowania 
szeregu skutecznych metod z zakresu oceny zagrożenia i profi-
laktyki przeciwtąpaniowej [3.B]. 

Dalszy rozwój eksploatacji pokładów węgla w wielu kopalniach 
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G2W objał rejony, w których nad polami eksploatacyjnymi znalazły 
się kikudziesieclometrowej grubości warstwy piaskowców, zalega-
jące nawet do 100 m nad stropem frontów wybierkowych. W rejonach 
tych zaczęły występować tzw. tąpania stropowe, związane z pęka-
niem i załamywaniem sie tych warstw, w wyniku ich intensywnego 
podbierania. Taki rozwój wydarzeń doprowadził do ogromnej różni-
cy poziomów wiedzy w zakresie tąpań pokładowych i stropowych. 
Nauka i praktyka górnicza stanęły przed zagadnieniem pełnego 
poznania mechanizmu tąpań stropowych. Stwierdzenie to nie prze-
kreśla dotychczasowego, wieloletniego dorobku badawczego w za-
kresie szeroko pojmowanej likwidacji zagrożeń tąpaniami stropo-
wymi , generowanymi podziemna eksploatacją górniczą. Badania i 
obserwacje z zakresu mechaniki górotworu i sejsmologii górniczej 
ustaliły trzy niezmiernie ważne, fundamentalne stwierdzenia -
[101: 

1) wstrząsy rejestrowane na obszarze GZW są wyłącznie wstrzą-
sami indukowanymi robotami górniczymi, 

2) wstrząsy górnicze występują tylko w rejonach kompakcji 
tektonicznej, gdzie ze względu na stan napreżeń istniejących 
w okresie ruchów górotwórczych, skały uzyskały większą wy-
trzymałość i sprężystość, 

3) wstrząsy górnicze występują tylko przy prowadzeniu eksplo-
atacji na głębokości większej od 300 m. 

2. Dotychczasowy stan badań 

Badajiia prowadzone nad wstrząseuni i tąpaniami w górnictwie 
światowym mają w literaturze technicznej znaczny udział. Szcze-
gólnie w latach 70-tych i 80-tych wniesiono znaczny wkład w poz-
nanie przyczyn powstawania wstrząsów i tąpań. Niestety, za tym 
stanem wiedzy nie idą rozwiązania dotyczące prognozowania 
wstrząsów i tąpań. 

Mode1e opisuJące warunki powstawania zjawiska tąpań można 
podzielić na trzy grupy [5]: 
1. Teorie Fenomenologiczne, werbalnie formułujące warunki, 

których spełnienie może doprowadzić do zjawiska tąpajiia. 
2, Teorie wykorzystujące rozwiązania mechaniki ośrodków cią-

głych, nie definiujące tąpania Jako utraty stateczności. 

MB 
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3. Teorie które rozpatruja, tąpeunia jako zjawisko utraty sta-
teczności . 

ad 1. Odnośnie t ąpań pokładowych muszą być spełn i one 
następujące warunki: 
- pewien obszar pokładu musi ulec zniszczeniu. 
- skały stropu, pokładu i spągu musza mieć zdolność do 
akumułowania energii, a ilość zakumulowanej energii musi być 
wystarczająco duża, 

- między własnościami wytrzymałościowymi, odkształceniowymi i 
geometrycznymi skał stropu, pokładu 1 spągu muszą zachodzić 
określone relacje. 
Natomiast dla wystąpienia tąpań stropowych musi wystąpić 

gwałtowne pęknięcie skał w nadległym górotworze, przy czym: 
- energia pęknięcia musi być wystarczająco duża, 
- obszar zadziałania energii pęknięcia musi znaleźć się nad 
wyrobiskiem lub w jego pobliżu. 

- pokład i spąg muszą mieć skłonność do tąpania, a więc muszą 
mieć zdolność do nagłego akumułowania energii sprężystej i 
nagłego jej oddania w postaci energii kinetycznej zruszonych 
odłamków skalnych w kierunku wyrobiska. 

ad 2. Wszystkie rozwiązania, a więc np. metody Czerepanowa, 
Gila lub Pietuchowa, zakładają wystąpienie pewnej strefy 
spękanego ociosu wyrobiska górniczego, gdzie stan naprężeń 
uzyskał wartości krytyczne i następuje propagacja szczelin. W 
metodach tych uwzględnia się geometrię wyrobisk, stan naprężenia 
statycznego przy założeniu modelu sprężystego. 

ad 3. Rozwiązania tej grupy są efektem przeprowadzenia badań 
wytrzymałościowych w pasach sztywnych i wykorzystują analogie 
między układem "maszyna wytrzymałościowa - próbka", a układem 
"skały stropowe i spągowe - filar". Badania te sprowadzają się 
do analizy stateczności układu mechanicznego z przypisauiiem 
sprężystych własności górotworowi i sprowadzeniu rozważań do 
belki stropowej. rozpatrywanej w układzie dwuwymiarowym. 
Szczególnie w zakresie odniesienia tych rozważań do tąpaii 
stropowych inożnsL uzyskać moż 1 iwość prognozy enopgi i wstpzs^u na 
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bazie empirycznego wyznaczenia parametrów modelu opisującego 
omawiane zjawisko. 

Poza granicami kraju prowadzone sa, również intensywne 
badania nad zjawiskiem tapaji i wstrząsów w kopalniach 
podziemnych [1,2,4,6,7,8]. Przykładowo w opracowaniu [6] autor 
opisuje szereg działań technicznych pozwalajacych na rozpoznanie 
zagrożenia tapaniami i ewentualnych przeciwdziałań, polegających 
na wierceniach testowych i odprężających. Wiercenia testowe 
wskazują wówczas na występowanie krytycznego zagrożenia 
wyrobiska tąpaniem, gdy objętość zwiercin przekracza trzykrotnie 
taka objętość, która występuje przy wierceniu w pokładzie 
odprężonym. Wartości krytyczne wynoszą: 
- dla otworu 0 42 mm - 6 l/m, 
- dla otworu 0 46 mm - 7 l/m, 
- dla otworu 0 50 mm - 8 l/m, 
- dla otworu 0 95 mm - 30 l/m, 
- dla otworu 0 145 mm - 70 l/m, 
- dla otworu 0 200 mm - 140 l/m. 

Zagrożenie występuje wówczas, gdy te krytyczne wartości 
objętości zwiercin występują w odległości: 
- dla chodników = 3g + v ch 
- dla ścian = 2g + v (conajmniej jednak 3g) 
gdzie: g - oznacza grubość pokładu, 

V - prędkość postępu chodnika lub ściany 
Należy sądzić, że istotne znaczenie posiadać będą badauiia 

empiryczne, oparte o analizę rejestrowanych przypadków wstrząsów 
i tąpań , w powiązaniu z przestrzenną mapą zawierającą położenie 
stałych krawędzi starych zrobów, aktualne stany frontów 
ścianowych wraz z informacją o prędkości postępów tych frontów, 
położenia ogniska wstrząsów i miejsca tąpnięcia w wyrobiskach 
górniczych (jeżli takowe występują). Analiza wzajemnego 
oddz iaływania wymi eni onych czynni ków powinna doprowadź i ć do 
znalezienia uogólnień empirycznie wiążących geometrię stanu 
eksploatacji dokonanej i prowadzonej z zagrożeniem wystąpienia 
wstrząsów i tąpań. 

Również poszukiwania modelu deterministycznego, przede 
wszystkim opartego o równanie energii i wykonanej pracy, mogą 
doprowadzić do pewnych wniosków o lokalnym znaczeniu, ale 
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istotnych dla zabezpieczenia się w konkretnych przypadkach przed 
zagrożeniem wypływającym ze wstrząsów i tapań. 

3. Geodezyjne obserwacje przemieszczeń górotworu 

Rozważania na temat możliwości wykorzystania pomiarów 
przemieszczeń do oceny zagrożenia wyrobisk górniczych wstrząsami 
i tąpaniami, oparto przede wszystkim na wynikach już dokonanych 
obserwacji geodezyjnych w dwóch kopalniach prowadzących 
eksploatacje górniczą pod miastem Bytom. 

W latach 1970-1988, pomiary geodezyjne - przede wszystkim 
obserwacje niwelacyjne, a sporadycznie w jednej 1inii również 
pomiary odległościowe - prowadzono w niektórych partiach 
górotworu w zachodniej i we wschodniej części obszaru górniczego 
KWK "Szombierki". 

Tąpania stropowe w Kopalni "Szombierki" inicjowane były 
procesem dynamicznego pękania sztywnego kompleksu zwięzłych 
warstw stropowych (60-cio metrowa ława piaskowca), podbieranych 
eksploatacją niżej zalegających pokładów (504, 507, 509/510). 

Na tym tle wydaje się ciekawym inicjatywa badań i 
prognozowania wstrząsów zaproponowana przez dr inż. J.Waniora w 
KWK "Szombierki" w Bytomiu. Zauważył on, iż możliwym Jest 
przewidywanie tąpań stropowych z uwzględnieniem obserwacji 
zachowania sie stropu bezpośredniego, złożonego z grubych ław 
piaskowców. Mankamentem tej metody była konieczność drążenia 
specjalnych wyrobisk usytuowanych nad prowadzoną eksploatacją 
(nad ławą piaskowca). Dodatkowym mankamentem było zastosowanie 
teorii Knothego dla prognozowania pionowych przemieszczeń stropu 
bezpośredniego, bez uchwycenia dynamiki zjawiska. 
Zaobserwowane prawidłowości w sposobie pionowego przemieszczenia 
się górotworu, poprzedzające wstrząs lub tąpniecie, nakazywały 
inicjatorowi tych badań - dr J.Waniorowi - prowadzenie początkowo 
pomiarów geodezyjnych w interwałach miesięcznych. Szybko okazało 
się, że Jest to zbyt odległy dystans czasowy pomiędzy 
obserwacjami. Zdarzało się, że miesięczne cykle pomiarowe 
rejestrowały łączne skutki kilku wysokoenergetycznych wstrząsów 
i tapań, co zaważyło w konsekwencji o skróceniu cykli 
pomiarowych nad niektórymi ścianami do 2 dni. Linie kontrolne 
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zakładane były na głębokości od kiIkunastu do 120 metrów nad 
eksploatacja górnicza lub w chodnikacłi przyścianowycłi. 

Z dostępnego materiału empirycznego pocłiodzacego z Kopalni 
"Szombierki", w artykule przedstawiono wycinkowo graficzną 
ilustracje zachowania sie górotworu z rejonu wschodniego. W 1979 
roku zaistniała konieczność wyeksploatowali ia resztki pokładu 
507, otoczonej z trzech stron starymi zrobami (rys. 1). Należało 
wybrać mi edzy i nnymi śc i ane nr 9, nad którą zalegała 60-c i o 
metrowa ława piaskowca. Eksploatacje prowadzono systemem 
ścianowym z zawałem stropu, a zachowanie się górotworu 
kontrolowano wykonując codziennie pomiary niwelacyjne punktów 
usytuowanych w chodniku badawczym, zalegającym powyżej 100 m nad 
wyb i eraną śc i aną. Z anali zowanego mat er i alu pom i aro we go 
przytoczony zostanie interwał czasowy, tj. 16.01-19.01.1980 r. W 
tym okresie, w dniu 19.01.1980 r. kopalniana służba geofizyczna g 
zarejestrowała w ściajiie 9 wyładowanie energi i rzędu 10 J. 
Przed 16.01.1980 r. nie zarejestrowano w tym rejonie uwalniania 
sie energi i t ego rzędu. Górot wór przemi eszczał się wg 
następującej reguły (rys. 2): 
17.01.-18.01.1980 (obydwa pomiary przed wstrząsem); punkty o 

numerach od 1 do 8 dalej sie przemieszczają, 
natomiast punkty od 9 do 11 przemieszczają się 
w stosunku do pozostałych znacznie wolniej, 

18.01.-19.01.1980 (pomiary przed i po wstrząsie); wszystkie 
punkty doznały po wstrząsie obniżeń. 

Analogiczną sytuacje zaobserwowano w następnych dniach, 
6 

poprzedzających wstrząs w dniu 21.01 o energii rzędu 10 J. 
Analiza wyników pomiarów niwelacyjnych prowadzonych w 

górotworze nad eksploatacją górniczą ścian tąpiących lub w 
chodnikach przyścłanowych Kopalni "Szombierki", wskazuje na 
następującą prawidłowość poprzedzającą wstrząs lub tąpnięcie: 
1) nad ni ewybraną part i ą ś c i any eksp1oat acyJ ne j, pom i mo 

postępu frontu eksploatacyjnego, w pewnej odległości od 
przesuwającej się krawędzi obserwowane punkty nie obniżają 
się, a wręcz wykazują tendencje do wypiętrzania się, 

2) po wstrząsie względnie tąpnięciu punkty natychmiast 
obniżają się. Należy to tłumaczyć nagłym przejęciem obcią-
żenia nadległych skał przez nowo tworzący się wspornik. 
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Dotychczas prowadzonych pomiarów geodezyjnych w górotworze 
nie należy jednak przeceniać. Zakres, rodzaj i częstotliwość 
obserwacji nie zawsze dostarcza pełnych informacji o zmianach 
geometrycznych górotworu podatnego na wstrząsy i tąpania. 
Pełniejsze informacje, można by uzyskać, pod warunkiem, że badany 
rejon byłby w pełni okonturowany punktami badawczymi, tworzącymi 
określone układy geometryczne, a rodzaj i częstotliwość 
prowadzonych pomiarów umożliwiłby śledzenie zachodzących zmian 
geometrycznych deformowanego górotworu. Wydaje sie, że za mało 
uwagi poświecono do tej pory przede wszystkim bezwzględnym i 
względnym pomiarom poziomych przemieszczeń. 

4. Energetyczne równania stanu górotworu 

Autorzy uznałł, że zaobserwowana prawidłowość w sposobie 
przemieszczania się niektórych punktów górotworu, rokuje 
nadzieje w zakresie opracowania metody przewidywania wstrząsów 
górniczych, z bieżącym uwzględnieniem wyników geodezyjnych 
pomiarów przemieszczeń górotworu. 

U podstaw rozważań leży założenie, iż przyszły stan 
górotworu (wielkości jego przemieszczeń) zdeterminowany Jest 
stanem przeszłym. Właściwy dobór modelu matematycznego, powi-
nien umożliwiać ocenę różnic przemieszczeń przewidywanych i rze-
czywistych (określonych metodami geodezyjnymi). Niezgodność po-
między przewidywanymi a pomierzonymi przemieszczeniami pionowymi 
górotworu, oceniana dla krótkich interwałów czasowych, stanowi 
podstawę do wnioskowania o zbliżającym się wyładowaniu nagroma-
dzonej w górotworze energii. Takie podejście do problemu wymaga 
znajomości: 

wartości przemieszczeń górotworu w krótkich odstępach 
czasowych; niestety najczęściej dysponujemy tylko pionowymi 
przemieszczeniami punktów nie tworzących przestrzennych układów, 
a zazwyczaj obserwowane sa pojedyncze linie nad lub w 
sąsiedztwie ścian eksploatacyjnych. 
- matematycznego modelu opisującego przemieszczenia górotworu; 
istniejących rozwiązań jest sporo, np. wzory wynikające z 
rozwiązań mechaniki górotworu (teoria fali ciśnień), czy 
prognozowania szkód górniczych; dotychczasowe rozwiązania 
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autorzy pominęli, proponując własne podejście do zagadnienia. 
I 

Niecti będzie dany pewien zbiór punktów materialnych o masach 
m , m ... m , tworzący układ mechaniczny. Równanie wymuszonego 
ruchu t ego układu można ot rzymać pos iłkuJac s i e "zasada 
najmniejszego działania", której treść jest następująca: 
Jeże1 i U oznacza energię potencjalna układu, a T jego energię 
kinetyczna, to na trajektorii tego układu w przestrzeni fazowej 
funkcjonał (!) zwany działaniem osiąga minimum: 

b 
E = X { T - U ) d t _ (1) 

a 

Poszukano równania (modelu matematycznego) przemieszczeń 
górotworu, posiłkując się zasada najmniejszego działania i 
uwzględniając poniższe założenia {rys. 3): 

rozpatrzono układ płaski (takie podejście narzucają 
obserwacje geodezyjne prowadzone zazwyczaj w pojedynczych 
liniach pomiarowych), 
górotwór rzeczywisty (w rejonie pomiarów geodezyjnych) 
zachowuje się Jak belka, 

- zagadnienie rozpatrujemy w ujęciu czasowym, 
- początek układu współrzędnych zaczepiamy w czole calizny, 
- w odległości L od czoła calizny pojawiają się przemieszczenia 

0 wielkości równej dokładności pomiaru; uznajemy Je za "szumy" 
1 wykluczamy z interpretacji (rys. 3). 
Całkowita energia E belki (w ujęciu statycznym) wykonanej z 

Jednorodnego materiału, ugiętej w polu ciężkości wynosi w 
przybliżeniu: 

E[Y]-
2 

( . y" + r-y / Uy'2 ) dG (2) 

gdzie: 
y = y(x) - jest odchyleniem osi belki od położenia 

równowagi swobodnej, 
G - obszar całkowania, 
m, r " są dwiema stałymi. 
Rzeczywisty kształt belki minimai iżuje ta energię. Chcąc 

uniknąć skomplikowanych równań Eulera-Poissona dokonujemy 
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pewnych uproszczeń, Ponieważ w praktyce y' bywa bardzo małe 
(nawet w stosunku do równie małego y), a równanie (2) Jest i tak 
uproszczone, zastępując 1+y 
funkcjonału 

, 2 przez 1, szuka sie ekstremum 

E [Y] = ( m (y"}^ + r-y ) dx (3) 

Na kanwie równania (3) wyprowadzono równanie ructiu 
górotworu, wzbogacając Je o związki matematyczne ujmujące 
energię kinetyczna układu. Rozpatrzono formy energi i, jaJcie 
towarzysza deformowanemu górotworowi, ograniczając ich 
wiełorakość do następujących postaci: 
Energia potencjalna 
- Energia zginania (£ ) 

E^ = 0 , 5 E-J d y 
J % • „ 2 -

dG (4) 
d X 

gdzie: 
y - równanie linii ugięcia y=y(x,t), 
E'j = E'W/ 12 - sztywność warstwy stropowej, 
E - powiększony moduł Younga, E = EV(l-/i ) 
/i - liczba Poissona, 
w -- grubość belki. 

Energia sił zewnętrznych (E ) 2 

= R-y dG (5) 

gdzie: 
R= p = -H-y z 
H - głębokość zalegania rozpatrywanego horyzontu góro-

tworu, 
y - ciężar objętościowy górotworu. 
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a kinetyczna (E ) 
3 

E = 0,5 
dt 

dG ( 6 ) 

gdz i e: 
p - gęstość skał górotworu. 

Zasada działania sprowadza sie do rozwikłania funkcjonału 
(7) 

:2 
E(y) ia,5'EJ 

d y 

dx 
+ Ry - 0,5-p 

dy 

dt 
dG dT 

Rozpatrując równanie Eulera dla całki wielokrotnej z pochodnymi 
cząstkowymi pierwszego i drugiego rzędu (z równania 7) otrzymuje 
Sie: 

R + p + FJ 0 ( 8 ) 
dt ax 

Rozwiązując równanie (8) zażądano, aby spełniało ono nastepujace 
warunki brzegowe i początkowe (rys. 3): 
1) y(x.t3 wraz ze swymi pochodnymi cząstkowymi dąży do zera dla 

X ^ ±00, 

2) y(x.t) = f(x) dla t=0 

ay(x,t) 
3) = g(x) dla t=0 

dt 

4) od krawędzi eksploatacji, w odległości L. górotwór przemie-
szcza sie o nieznaczne wartości, porównywalne z dokładnością 
pomiaru. 

Rozwiązaniem równania ( 8 ), metod transformacji całkowej 
Fouriera, spełniającym zadane warunki (szczegółowe rachunki zo-
stały pominięte) Jest: 
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+00 

y(x,t) = 

— 00 

F(z) + R sln(Lz) 
B-z^ 

COS 

(9) 

B 2, 'Z t 

G(z)sln 
R sin(Lz) 

B-z^ 
-ixz . e dz 

gdzie: F(z), G(z) - odpowiednio transformaty Fouriera funkcji 
f(x), g(x], 

B = E-J 

Ostateczny kształt równania (9) wynika z przyjętych funkcji f(x) 
i g(x). Uznano, że najlepiej przemieszczenia f(x) punktów 
górotworu dla czasu t=0, przybliżać będzie funkcja, uwzględniana 
przez Budryka w teorii prognozowania deformacji: 

b-x 

f(x) = A. J dX ; 

J = 1 a-x 
r . J (10) 

F(z) = 

gdzie: 

2 2 -r .z 
.1 

A 
izb iza e - e 

iz 

k - liczba przyjętych funkcji całkowych, mniejsza od 

a, b 
liczby rozpatrywanych punktów, J=1.2,...,k 
współrzędne pola eksploatacyjnego w przyjętym 

układzie współrzędnych (rys. 3), 
r^ - promienie zasięgu wpływów obliczone z zależności 

r̂  = L-j / k 
Â  - współczynniki liczbowe. 
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Natomiast g(x) przyjęto jako sumę funkcji g=B'EXR 
3 «J r , J 

gdzie: 
B^ - współczynniki liczbowe. 

Rozwiązując odwrotna transformacje Fouriera (wzór 9) 
otrzymeino równanie przemieszczeń górotworu w ujęciu czasowym. 
Końcowe rozwiażanie jest suma funkcji elementarnycłi oraz całek 
Fresnela i Gaussa. Z uwagi na objętość zapisu nie zostało ono 
przytoczone, a praktyczne ich zastosowanie wymaga użycia metod 
numerycznych. 

Teoretyczne wykresy przemieszczeń górotworu dla dowolnie 
przyjętych parametrów ilustruje rysunek 4. 

5. Zastosowanie modelu do przewidywania wstrząsów 

Prace nad wykorzystaniem teoretycznych rozwlazaji, do 
przewidywania wstrząsów górotworu^ nie zostały jeszcze 
zakończone, a przede wszys tki m praJctyczni e zweryf i kowane. 
Niemniej przeprowadzone analizy dla prostszych model i 
metematycznych zachęcają do kontynuacji badań. 

Idee wykorzystania pomiarów przemieszczeń górotworu do oceny 
zagrożeń wstrząsami ująć można następująco: 
1. dys po nuj ąc wyn i kam i kolej nyc h dwó c h, geode zyjnych po mi arów 
przemieszczeń górotworu (w chodnikach przyściajiowych lub w 
wyrobiskach nad eksploatacją) w czasie t oraz t , i i 
przewidujemy przemieszczenia dla czasu t - zgodnie ze wzorem ^ ̂  2 
(9) - oraz wielkości energii wg wzorów (5, 6, 7), 
2. wykonujemy w czasie t pomiar przemieszczeń punktów 
górotworu, 
3. porównujemy rzeczywiste i przewidywane przemieszczenia oraz 
wielkości energi i, 
4. poprzez kilkakrotne pomiary powtarzamy procedur i ustalamy 
kryteria dopuszczalnych niezgodności pomiędzy tymi wielkościami, 
przy których wstrząs nie nastąpi ; co pozwoli wnioskować o 
zagrożeniu wstrząsem. 

Procedura obliczeń powinna przebiegać według następującego 
schematu: 
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- ustalamy w jakiej odległości L od krawędzi eksploatacji 
górotwór nie doznaje przemieszczeń, 

- z budowy geologicznej górotworu i z zestawień cytowanych w 
literaturze określamy występujące we wzorach stałe, 
chajrakteryzujace górotwór (cieżaû  objętościowy skał, 
głębokość, moduł Younga itd.), 

- z przemieszczeń pomierzonych w czasie t̂  oraz t̂ ^̂  wyznaczamy 
wartości współczynników Â  oraz B^, 

- obliczamy przewidywane wielkości przemieszczeń i energii dla 
czasu t i+2 

+1 
- powtarzamy procedury, rozpatrujac dwa ostatnie pomiary (t̂  
oraz t ), przypisując im indeksy t oraz t " l 1+1 
Taki tok postępowania wymaga opracowania paJkietu programów 

liczących i kreślących. 
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Antoni GOSZCZ 

Główny Instytut Górnictwa 
Katowice 

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENACH GÓRNICZYCH 

S t r e s z c z e n i e 

Eksploatacja podziemna złóż węgla kamiennego powoduje szereg 
problemów ekologicznych, którycłi rozwiązanie napotyka na ogromne 
trudności. Problemy te to: zagospodarowanie i składowanie odpa-
dów górniczych, występowanie bardzo silnie zasolonych wód złożo-
wych, zas i arczeni e weg1a, oczyszczani e wód dołowych z zawi es i n 
mechanicznych i emulsji olejowych, radioaktywność wód podziem-
nych i skał, występowanie toksycznych związków i pierwiastków 
chemicznych w węglu. Rozwiazanie każdego z tych problemów stano-
wi samo w sobie odrębne zagadnienie naukowo-techniczne. 

Dodatkowy problem ekologiczny stanowi pakiet zagadnień z za-
kresu szkód górniczych. Eksploatacja podziemna powoduje deforma-
cje powierzchni, które są nie tylko przyczyna uszkodzeń obiektów 
i urządzeń, lecz również powodują zazwyczaj nieodwracalne zmiany 
hydrologiczne i hydrogeologiczne na skutek osuszania lub podta-
piania obszarów na powierzchni. Z zagadnieniami szkód górni-
czych związany jest także problem wstrząsów górniczych induko-
wanych eksploatacją górniczą. 

Problemy powyższe zostaną omówione w niniejszej publikacji 
wraz z podaniem niezbędnych głównych kierunków działań na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego. 
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1. Wstęp 

Eksploatacja złóż kopałin użytecznych stanowi zawsze inge-
rencje w środowisko naturalne i powoduje liczne w nim zmiany, w 
znacznej części nieodwracalne. Eksploatacja pokładów węgla nie 
jest tu wyjątkiem, wręcz przeciwnie, należy do najbardziej 
ucia,żliwych, ze względu na występowanie licznych, bezpośrednio i 
pośrednio zwia.zanych z nia. problemów. 

Problemy te maja szczególne znaczenie przy eksploatacji 
polskich złóż węgla kamiennego, charakteryzujących słe wyJa,tkowo 
skomplikowanymi warunkami geo-ekologicznymi. Złoża te posiadają 
skomplikowana tektonike, niektóre pokłady węgla są silnie zapo-
pielone i zasiarczone, wody złożowe posiadają wysoka mineraliza-
cję, w kopalniach występuje podwyższona radioaktywność, związki 
i pierwiastki toksyczne etc. 

Kopalnie węgla odprowadzają do rzeki znaczne i 1ości zanie-
czyszczeń mechanicznych tzw. zawiesiny, emulsji olejowych oraz 
związków organicznych. Składowiska odpadów górniczych, zawiera-
jących również węgiel i substancje palne stanowią źródło emisji 
pyłów, tlenków siarki i azotu, tlenków węgla do atmosfery. 
Znaczna część metajiu z kopalni węgla, przez szyby wentylacyjne 
przedostaje się do atmosfery, zwiększając ekologiczne zagrożenie 
efektem cieplarnianym. 

Eksploatacja węgla kamiennego powoduje również deformacje 
powierzchni terenu, będące bezpośrednią przyczyną różnego ro-
dzaju szkód górniczych. O ile szkody budowlane w obiektach i w 
infrastrukturze z problematyką ochrony środowiska sa luźno zwią-
zane, to szkody hydrogeologiczne w postaci osuszania bądź podta-
piania powierzchni terenu, drenowania poziomów wodonośnych w 
nadkładzie, uruchomienia procesów osuwiskowych itd. powodują de-
gradację środowiska, co więcej, zazwyczaj nieodwracalną. 

Cały pakiet problemów ekologicznych związajiych jest z likwi-
dacją kopalń. 

Ochrona środowiska na terenach górniczych stanowi więc niez-
miernie skomplikowany problem, któremu poświęcono szereg prac. 
W niniejszej publikacji, dokonano próby syntezy zagadnień eko-
logii górniczej wskazując i sugerując kierunki ich rozwiązania. 
Z oczywistych powodów, synteza ta nie może obejmować wszystkich 
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problemów, co może powodować pewien niedosyt. Intencja, autora 
było Jedneik zwrócenie uwagi na złożony, interdyscyplinarny cha-
rakter zjawisk i zainicjowanie na ich temat szerokiej dyskusji. 

2. Problem odpadów 

Do podstawowych problemów ekologicznych powodowanych eksplo-
atacja. złóż węgla kamiennego należy zagospodarowanie odpadów. 

Odpady węglowe, bo taką nazwę przyjęto umownie dla nazywania 
odpadów "produkowanych" przez górnictwo węgla kamiennego, w 
przeważającej większości stanowią skały płonne piaskowce, mułow-
ce i i łowce. Ckipady te, albo bezpośrednio wydobywane są na po-
wierzchnie jako tzw. odpady górnicze lub stanowią materiał od-
padowy w procesach przeróbczych (tzw. odpady przeróbcze). O ile 
granulacja odpadów górniczych zmienia sie w bardzo szerokich 
granicach, to w odpadach przeróbczych występują ziarna o granu-
lacji od 200 mm do 0,5 mm (muły i szlamy). 

W roku 1990 z kopalń przy wydobyciu węgla kajniennego w iloś-
ci 147,4 min ton wydobyto łącznie 64,7 min ton odpadów poweglo-
wych, co wagowo stanowi ponad 40% (rys.l). Na ogólną liczbę 64,7 
min ton składają sie: 
- odpady górnicze bez przeróbki 16,4 min ton 
- odpady przeróbcze 48,3 młn ton 

Cyfry podane wyżej wskazywałyby na bardzo duże zanieczysz-
czenie węgla. W rzeczywistości przez zakłady przeróbcze przecho-
dzi znaczna cześć urobku z przygotowawczych robót weglowo-ka-
miennych i kamłenno-weglowych. Tak czy inaczej do zagospodarowa-
nia pozostaje około 65 min ton odpadów. 

Aktualnie wykorzystanie odpadów przedstawia sie następująco: 
- lokowanie na dole Jako materiał podsadzkowy 6,4 min ton 
- roboty inżynieryjne (obwałowania, tłuczeń itp.) 3,4 min ton 
- materiały budowlane O, 1 min ton 
- inne (np. S-ka "Haldex") 3,1 min ton 

Razem: 13,0 min ton 

Ła,czne wykorzystanie odpadów do celów gospodarczych wynosi 20% 
powstających rocznie odpadów. Pozostała cześć zagospodarowywana 
jest przez: 
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- wywóz na składowiska 32,7 min ton 
- niwelacja terenu co jest również forma 
składowania 19,0 min ton 

Razem: 51,7 min ton 

Wynika stąd. że w 1990 roku zwałowano 80% wydobytych odpadów 
węglowych. 

ZagospodSLrowanie odpadów jest jednym z kluczowych problemów 
ekologicznych górnictwa węgłowego. Jeżeli nie dokona się głębo-
kich zmian techinologicznych w górnictwie, należy oczekiwać, że 
"produkcja'* odpadów przy wydobyciu około 145 min ton rocznie, 
utrzymywać sie będzie na poziomie 55-65 min ton. 

Należy przypomnieć, że w latach sześćdziesiątych ilość odpa-
dów Jaka wydobywano na powierzchnie wynosiła do 20% i do 
takiego stanu należy wrócić. "Produkcja" roczna odpadów przy 
wydobyciu rocznym do 150 min ton węgla i określonych działa-
niach w zakresie obniżenia ilości odpadów związanych z eksploa-
tacją wynosić bedzie około 30 min ton, a te ilość można już 
zagospodarować jeżeli zwiększy sie: 
- wykorzystanie odpadów do podsadzki, 
- wykorzystanie odpadów do produkcji materiałów budowlanych i w 
ceramice, 

- wykorzystanie odpadów jaJco materiału nasypowego. 
Problem zagospodarowania odpadów budzi najniętne dyskusje z 

udziałem górników, ekologów, władz lokalnych i innych zaintere-
sowanych stron. Jak dotąd nie ustalono racjonalnych rozwiązań. 
Rozważano przy tym dwie koncepcje: 
- transportu odpadów do wyeksploatowanych części kopalni odkryw-
kowej "Bełchatów", co wywołało sprzeciw lokalnych władz, 

- tzw. rekultywacje wyprzedzającą. Rozwiązanie to stosowane w 
kopalniach w rejonie Ostrawy, polega na składowaniu odpadów na 
powierzchni terenu w miejscach gdzie po wybraniu pokładu two-
rzy sie niecka osiadania. Niecka ta zostaje niejako wyprzedza-
jąco wypełniona i po przejściu eksploatacji rzednę powierzcłini 
terenu wracają do pierwotnego stanu. Składowisko od góry zos-
taje przykryte odpowiednio grubą warstwą gleby roś1 innej i 
rolniczo zrekultywoweme. 

Zarówno Jedna Jak i druga koncepcja jest mało realna, a co wie-
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cej nie rozwiązuje problemu ochrony środowiska. 
W dotychczasowych projektach zagospodarowania odpadów jaJco 

podstawowe założenie przyjmuje się jako swojego rodzaju tabu 
ilość odpadów wydobywanych przez kopalnie. Założenie takie auto-
matycznie przekreśla możliwość uzyskania racjonalnych rozwiązań. 
Konieczna tu Jest zmiana sposobu myślenia i odwrócenie problemu. 
Przede wszystkim należy podjąć intensywne starania o radykalne 
ograiniczenie 11ości odpadów węglowych wydobywanych na powierz-
chnie, wykorzystując po temu wszelkie dostępne środki 
techniczne. Zagospodarowanie pozostałej części odpadów, będzie 
już znacznie łatwiejsze do rozwiazania. 

3. Problem słonych wód 

Mineralizacja wód odpływających do kopalń węgla zmienia się 
w szerokich granicach. Generalnie ze wzrostem głębokości wzrasta 
mineralizacja wód i zmienia się ich chemizm. To zrównoważenie 
składu chemicznego pozwala na wydzielenie trzech stref hydroche-
micznych (rys.2): 
- strefy wód infiltracyjnych, zazwyczaj słodkich o mineralizacji 

3 
poniżej 1,6 g/dm . w której domi nują dwuwęglajiy i siarczany 
wapnia oraz magnezu, 3 

- strafy wód mieszanych, o mineralizacji do 35 g/dm z węglana-
mi, siarczanami i chlorkami, 3 

-- strefy wód reliktowych, o minaralizacji 35-230 g/dm , w której 
głóy-me związki chemiczne to chlorki i sisirczany. 

Występowanie poszczególnych stref i głębokości na jakiej się 
znajdują, zależy od lokalnych warunków geologicznych i własności 
hydrogeologicznych masywu skalnego. Ze względu na mineralizację 
wód złożowych, wyróżnia się cztery grupy wód: 
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Tabela 1 
Klasyfikacja wód zasolonych 

Grupa 
Steżepie jonów 

Cl + SO 4 
[g/dm^1 

Możliwość wykorzystania 

I - wody 
słodkie 

< 0,6 do celów gospodarczych a po 
uzdatnieniu jako wody pitne 

II - wody 
przemysłowe 

0,6 - 1,8 do celów przemysłowych bez-
pośrednio lub po uzdatnieniu 

III- wody 
miernie 
zasolone 

1,8 - 42,0 w ograniczonym zaJcresie po 
uzdatnieniu do celów przemy-
słowych. Wody szkodliwe dla 
środowiska 

IV - wody 
słone 

42,0 > brak możliwości wykorzysta-
nia, Wody powodujące degra-
dacje środowiska naturalnego 

Dopływy wody do kopalń węgla kamiennego wynoszą 952 tys.ra /d 
Wody te odprowadzane sa do dorzeczy Wisły i Odry w ilości: 

Tabela 2 
Dopływy wód do kopalń węgla (w tys.m /d) 

Dorzecze Grupa Razem 
I II III IV 

Wisły 230 339 93 63 725 
Odry 35 45 134 13 227 

Ogółem: 265 384 227 76 952 

Ilość i minerałizacja wód dopływających do poszczególnych 
kopalń zależa od lokalnych warunków hydrogeologicznych oraz 
i 1ości i rozmieszczenia wyrobisk górniczych. Jakość wód jest 
ściśle związana z charakterem nadkładu oraz z głębokością wyro-
bisk górniczych. W rejonach gdzie w nadkładzie nie ma warstw 
i zo1ujacych, wody dopływające do górnych poz i omów wydobywczych 
(średnio około 400 m) charakteryzują się niska minerałizacja 
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(grupa I i II). Do głębiej usytuowanycłi wyrobisk dopływają wody 
o wyższej mineralizacji (grupy III i IV). W rejonacłi gdzie kar-
bon odizolowany Jest od góry grubą i ciagła seria iłów mioceń-
skicti, wody w całym profilu karbonu są silnie zmineralizowane. 

W dorzeczu Wisły najbardziej zawodnione kopalnie to Jaworzno 
3 3 

(dopływ 101 tys.m/d), Komuna Paryska (66 tys.m/d), Siersza 
(42 tys.m^/d), Murcki (41 tys.mVd). Saturn (57 tys.m^/d) oraz 
także Janina. Siemianowice, Paryż. Wody dopływające do tycłi ko-
palń sa to głównie wody I i II grupy. Wody o większej minerali-
zacji dopływają do kopalń Piast, Ziemowit, Czeczot. Łączny do-
pływ do tycłi kopalń głównie wód III i IV grupy wynosi 
107 tys. mVd. 

Kopalnie w dorzeczu Odry, ze względu na własności łiydrogeo-
logiczne nadkładu i karbonu, mają niniejsze dopływy wód, lecz o 
wyższej mineralizacji. Największe dopływy występują w kopalniach 
Pstrowski, Debieńsko, Sośnica, Makoszowy, Budryk, Knurów. 

Tabela 3 
Ilość soli zrzucanycłi do rzek wraz z wodami kopalnianymi (stan 
na dzień 01.01.1990) 

Średn i przepływ Zrzut wód Średnia Ładunek 
Dorzecze 103 mVd kopal. zaw.NaCl NaCl 

103 m^/d kg/m t/dobe 

Wisły 2350 725 12,5 9076 
Odry 1800 227 14,7 3330 

Razem: 4150 952 13,0 12406 

Prace badawcze wskazują, że do 2005 roku wielkość dopływu 
wód do kopalń nie ulegnie istotnym zmianom. Sumaryczny dopływ 
prognozuje sie na 1008 tys.m/d tj. wzrost o 6%. Wystąpi Jednak 
bardzo niekorzystne zjawisko, gdyż wyraźnie zwiększy sie dopływ 
wód o wysokiej mineralizacji. Zmiany te ilustruje tabela 4, w 
której podano procentowe różnice pomiędzy ilościami wód dopływa-
jących obecnie do kopalń i prognozowanych dopływów w 2005 roku. 
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Zmiany mineralizacji wód 
Tabela 4 

Dorzecze Grupa Razem 
I II III IV 

Wisły -12% -25% + 131% +46% +5% 
Odry -3% -9% +6% + 108% +7% 

Ogółem: -11% -23% +57% +S7% +6% 

Zasolenie wód kopalnianych stanowi problem niezmiernie trud-
ny do rozwiązania ze względu na bardzo duży dopływ i ogromne 
ilości soli. Podejmuje sie w związku z tym szereg prac ekspery-
mentalnych. 

Na skalę przemysłowa problem słonych wód rozwiązano w kopal-
ni "Debieńsko", gdzie wybudowany według technologii Głównego 
Instytutu Górnictwa Zakład Odsalania całkowicie utylizuje dopływ 
wód słonych w ilości 1,8 m /min. Technologia ta bazujaca na me-
todzie wyparnej umożliwia odzysk czystego chlorku sodu, chlorku 
potasu, bromu, jodu i magnezu. Materiał odpadowy stanowią gipsy. 
Para wodna uzyskiwana jako produkt uboczny wykorzystywana jest 
jako medium grzewcze przez kopalnię. 

Ostatnio duża wagę przywiązuje się również do górniczych i 
hydrogelogicznych metod ograniczania zrzutu wód słonych. 

Najprostsza metodą górniczą ograniczania dopływu wód słonych 
jest zrezygnowanie z eksploatacji pokładów do których następuje 
największy dopływ. Ograniczanie dopływu można również uzyskać 
stosując systemy eksploatacji, powodujące jak najmniejsze spę-
kania skał nadległych, pozostawianie pomiędzy warstwą wodonośną, 
a wyrobiskiem warstwy izolacyjnej itd. 

Metody hydrogeo1ogiczne ograniczania zrzutu wód słonych to 
metoda recyrkulacji i metoda głębokiego zatłaczania (rys.4). W 
roku 1989 rozpoczęto przygotowania do zastosowania metody recyr-
kulacji, natomiast realizacji metody głębokiego zatłaczania nie 
rozpoczęto. 

Na metody hydrogeologiczne zwraca się ostatnio coraz więcej 
uwagi. Metody te są znacznie tańsze i co więcej mogą dać szybko 
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licza,ce sie efekty. 

4. Problem zasiarczenia węgla 

Eksploatowane w Polsce złoża węgla kajniennego w stosunku do 
złóż w innych krajacłi, należy zaliczyć do węgli o niskiej zawar-
tości siarki. Średnia jej zawartość wynosi około ltl%, a w po-
szczególnych pokładach waha sie w następujących granicach: 

Tabela 5 

grupa pokładów Zawartość siarki 
średnia od do 

libiaskie Cgr.100) 2.4 — 

łaziskie (gr.200) 2,2 0.8 5,1 
orzeskie (gr.300) 1>2 0.3 4,7 
rudzkie (gr.400) 0,9 0,3 2,2 
siodłowe (gr.500) 0,7 0.3 1.8 
porebskie (gr.600) 1,2 0,4 5,9 
Jaklowieckie (gr.700) 0,9 0.5 3,2 
gruszowskie (gr.800) 1,5 0,5 3,3 

Z tabeli 5 wynika, że węgle z pokładów grupy libiaskiej i 
łaziskiej posiadają większa zawartość siajr̂ ki niż pozostałe. Po-
kłady te występują głównie we wschodniej i północno-wschodniej 
części GZW. Kopalnie prowadzące eksploatacje w tym rejonie, mają 
największe problemy z odsiarczaniem węgla. Dotyczy to zwłaszcza 
kopalń Siersza, Jaworzno, Komuna Paryska i Janina. 

W pokładach węgla DZW zawartość siarki wynosi średnio 1,1%, 
natomiast LZW 1,3%. 

Piryt stanowiący główne źródło siarki w węglu występuje w 
postaci rozproszonych ziarn, impregnacji. wypełnień szczelin i 
spękań oraz w przerostach skały płonnej w pokładzie. Biorąc pod 
uwagę, że wymiary wtrąceń pirytu w węglu sa niewielkie, oczywis-
tym jest, że efektywność usuwania pirytu z urobku w zakładach 
przeróbczych będzie nadawa poddana wzbogaceniu. Szacuje sie, że 
przy rozdrobnieniu węgla do ziarn w wymiarach 3 mm, można (teo-
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retycznie) usunaić z węgla 80% siarki. 
Aktualnie w Polsce wzbogacany Jest węgiel w klasie powyżej 20 

lub 30 mm. Wzbogacanie to odbywa sie w separatorach cieczy cięż-
kiej, uzyskujące obniżenie zawartości siarki o 30%. Miał (poniżej 
20 lub 30 mm) zbywany jest w postaci niewzbogaconej i wykorzys-
tywany Jest głównie przez elektrownie oraz ciepłownictwo i sta-
nowi główna przyczynę wysokiej emisji SO do atmosfery. 

W celu obniżenia emisji tlenków siarki do amtosfery, rozpo-
częto realizacje programu odsiarczania i poprawy jakości węgli. 
W programie tym przewidziano budowę płuczek miałowycłi, opartycłi 
głównie na wzbogacaniu w osadzarkach. Stosując tą technologię w 
kop. "Siersza" dla klasy O - 20 mm będzie można wydzielić do 50% 
całkowitej i 1ości siarki z węgla, natomiast wzbogacając miał 
rozdrobniony do 8 mm wydzieli sie 60% siarki. 

Opracowany program budowy zakładów wzbogacania i odsiarcza-
nia miałów energetycznych, którego realizacja ograniczy znacznie 
zawartość siarki w węglu handlowym, przewiduje budowę 16-tu za-
kładów wzbogacania miałów węglowych dla kopalń Siersza, Komuna 
Paryska. Jaworzno, Janina, Bogdanka, Wesoła, Sośnica, Piast, 
Julian, Kazimierz-Juliusz, Mureki, Czeczot, Knurów, Szczygłowi-
ce, JEinkowice i Brzeszcze. Na podstawie obecnych danych można 
oczekiwać, że w roku 2000 po zrealizowaniu programu, przy wydo-
byciu węgla na poziomie IBO min ton, zawartość siarki w węglu 
handlowym zostanie obniżona o około 230 ton w stosunku do stanu 
z roku 1988. 

Metody czystej technologii węgla (Clean Coal Technology) po-
legająca między innymi na wyrafinowanych metodach odsiarczania 
węgla, będa stanowić dalszy kolejny etap prac wdrożeniowych. 

5. Występowanie substancji promieniotwórczych i toksycznych 

Szczegółowe badania wykazały, że eksploatacja złóż węgli po-
woduje skażenie środowiska substancjami promieniotwórczymi i 
toksycznymi. Sa to zjawiska nowe, niedokładnie jeszcze zbadane. 
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5.1. Zagrożenie radiacyjne 

W kopalniach węgła występują pierwiastki promieniotwórcze 
(radionuklidy) należące do naturalnych szeregów promieniotwór-
czych uranu i toru. W szeregach promieniotwórczych uranu wyste-

226 222 224 puja, izotopy radu Ra» rodanu Rn oraz Ra, natomiast w 
228 224 220 

szeregu toru: radu Ra i Ra oraz radonu Rn. 
Izotopy radonu ulegając rozpadowi tworzą izotopy polonu, 

bizmutu i ołowiu. Sa to izotopy w krótkim okresie rozpadu uno-
szone w powietrzu kopalnianym w postaci aerozoli promieniotwór-
czych. Skażenia atmosfery kopalnianej sa Jak dotychczas niegroź-
ne, nie przekraczaj&.ce dawek dopuszczalnych, co zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami wymagałoby skrócenia czasu ekspozycji (w 
tym przypadku czasu pracy) lub rotacji załogi. 

5.2. Możliwość skażeń substancjami toksycznymi zawartymi w węglu 

Skład pierwiastkowy substancji organicznej węgla to: C, H, 
N, O. S. W zależności od stopnia uwęglenia zmianie ulega zawar-
tość pierwiastka C dla węgli kamiennych od 50-80% oraz O od 1 -
15%, Przeciętna zawartość dla węgli ksuniennych H Jest do 4%, N 
do 1.2%. siarki (S) około 1,1% i P około 0,01%. 

Pierwiastki tworzące substancje mineralną to głównie: Al, 
Si, Fe, Ca, Mg. Na. K, podrzędne (1-0.1%): Ti, P, Ba, Mn, oraz 
śladowe (< 0,1 ppm) As, Ag, B, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ga, Ge, Hf. 
Hg, Li, Ni, Pb. Rb. Sb, Sn. Sr, V. Zn. 

Należy podkreślić, że niektóre z wymienionych piarwiastków 
śladowych należą przemiennie do grupy piarwiastków podrzędnych 
Cu. Li, Rb, V, Zn. 

Węgiel Jako surowiec nie stanowiłby zagrożenia dla środowis-
ka gdyby każde jego użytkowanie było poprzedzone głębokim 
rozeznaniem strukturalnym i chemicznym a wprowadzone głębokim 
rozeznaniem strukturalnym i chemicznym a wprowadzane technologie 
uwzględniały problemy środowiska. 

Stosowane dotychczas procesy użytkowania węgla wprowadzają 
do środowiska znaczne ilości produktów gazowych głównie w posta-
ci tlenków węgla (CO, CO ), tlenków azotu i siarki oraz pyłów w 

2 
większości o ziarnie < ł|i lub w postaci aerozoli bogatych w ra-
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kotwórcze związki organiczne oraz wzbogacone w procesie techno-
logicznym metale toksyczne takie jak: As, Cd, Hg, Zn, Pb i inne 
wyżej wymienione. 

6. Wpływ eksploatacji na powierzchnię terenu i stosunki wodne 

Podziemna eksploatacJa złóż zawsze powoduje deformacje po-
wierzchni terenu, w znacznym stopniu nieodwracalne. Deformacje 
te są przyczyna, tzw. szkód górniczych przy czym, pod tym poję-
ciem należy rozumieć nie tylko szkody w postaci uszkodzenia 
obiektów na powierzchni lecz również inne niekorzystne zjawiska. 

6.1. Szkody górnicze 

Eksploatacja podziemna złóż węgla prowadzona jest w znacznej 
części pod terenami w wysokim stopniu zurbanizowanymi 1 uprze-
mysłowionymi, pod szlakami komunikacyjnymi, rzekami, zbiornikami 
wodnymi itd. około 20% rocznej produkcji węgla pochodzi z fila-
rów ochronnych. 

Obciążenie tony węgla kosztami usuwania szkód górniczych 
Jest wysokie i w ciągu ostatnich lat stanowi około 2,5% kosztów 
wydobycia Steinowiąc poważny problem ekonomiczny. Problematyka 
szkód górniczych w obiektach wiąże się ściśle z zagadnieniami 
ochrony środowiska, wprawdzie nie naturalnego, lecz środowiska w 
którym żyje i mieszka kilka milionów ludzi. 

O ile szkody w obiektach budowlanych i infrastrukturze ze 
względu na swoja specyfikę, stanowią przedmiot odrębnych publi-
kacji, to istnieją również takie szkody górnicze, które powodują 
bardzo istotne zmiany w środowisku naturalnym. 

Eksploatacja górnicza powoduje drenaż nadległych warstw gó-
rotworu, przez sczerpanie wód statycznych. Długoletnia eksploa-
tacja pokładów węgla w północnej części Górnośląskiego Zagłębia 
Węglowoego spowodowała odwodnienie podziemnych zbiorników wody w 
triasowych warstwach wodonośnych pstrego piaskowca. Zjawisko ta-
kie obserwuje się w rejonie Sosnowca, Gliwic i Bytomia. Drenaż 
górotworu jest szczególnie intensywny w rejonach w których brak 
jest izolacji (lub izolacja jest niewystarczająca) pomiędzy ro-
botami górniczymi, a warstwą wodonośną. 
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Zapobiegać zjawisku drenażu jest w praktyce niezmiernie 
trudno. Niemniej intensywność drenażu można ograniczać np. 
przez stosowanie systemów eksploatacji zmniejszających deforma-
cje skał nadległycłi i chroniacycli warstwy izolacyjne (i łowce, 
mułowce, iły). 

Deformacje powierzchni spowodowane eksploatacja górnicza mo-
gą być mechanizmem spustowym dla uruchomienia ruchów masowych 
osuwisk. 

Deformacje powierzchni terenu moga być również pośrednia 
przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Klasyczninn tego 
przykładem moga być uszkodzenia obwałowań i skarp, cieków i po-
wierzcliniowych zbiorników wodnych. W wyniku tych uszkodzeń nas-
tępuje przenikanie wód z cieków i zbiorników do środowiska. O 
ile przenikanie wód z cieków jest mniej groźne, ze względu na z 
reguły niższy poziom zanieczyszczeń chemicznych i mechaoiicznych 
w tych wodach, to przenikanie wód ze zbiorników wodnych, zawie-
rających zazwyczaj wody lub osady silnie zanieczyszczone a nawet 
toksyczne, może mieć dla środowiska katastrofalne następstwa. 
Poza tym, uszkodzenie takich zbiorników powodują ich "wyłącze-
nie" z eksploatacji, co zazwyczaj prowadzi do obniżenia efektyw-
ności oczyszczania wód przez zakłady przemysłowe lub innych 
użytkowników. 

6.2. Upływ eksploatacji górniczej na stosunki wodne 

Eksploatacja górnicza powoduje zakłócenia naturalnego układu 
krążenia wód z czym wiąże sie zmiana położenia zwierciadła wody 
oraz wywołanie lub uaktywnienie ta! 
fuzja, kompakcja, sedymentacja itp 

su-

Szkody związane z tymi procesami określane często jako, 
szkody pośrednie to przede wszystkim: 
- zaniki wody w studniach, 
- straty w plonach i szkody w drzewostanie, 
- powstanie trwałych nieużytków, 
- zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, 
- szkody budowlane i inne. 

Zanik wody w studniach jest skutkiem drenażu warstwy wodo-
nośnej, bezpośrednio przez wyrobiska górnicze lub pośrednio 
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poprzez uaktywnienie wymiany wód między poszczególnymi poziomami 
wodonośnymi. Ten rodzaj szkody może także wystąpić w następstwie 
deformacji powierzchni spągu warstwy wodonośnej i z tym związa-
nej zmi any k i erunku i nateżen i a f i 11 racj i wód. Zani k wody w 
studniach występuje na większa skalę we wschodniej części GZW, 
natomiast w pozostałych rejonach GZW ma charakter lokalny. 

W obszarach eksploatacji górniczej, w których nad strefa za-
wału występuje co najmniej jedna ciągła warstwa wodo-nieprze-
puszczalna» która w wyniku ruchów górotworu podlega wyłącznie 
plastycznym odkształceniom, zmiany położenia zwierciadła wody 
powierzchniowej i gruntowej są następstwem deformacji 
powierzchni ograniczających przepływ wody, Chairakterystycznym 
przejawem tych zmian jest powstanie zalewisk i podtopień terenu. 
Obecnie gdy eksploatacja górnicza jest prowadzona na coraz 
większych głębokościach, zmiany poziomu wód są w coraz większym 
stopniu związane z deeformacjami powierzchni bez udziału drenażu 

2 podziemnego. W GZW zalewiska zjamują powierzchnię około 10 km , 
2 

a tereny podtopień około 30 km . 
Straty w uprawach rolnych 1 leśnych są związane zarówno z 

osuszaniem jak i podtopieniem terenu, przy czym podtopienia wys-
tępują głównie w północno-zachodniej i południowo-zachodniej 
części GZW, a osuszanie w części wschodniej. Trwałe niużytki są 
związane przede wszystkim z powstaniem zalewisk w zapadliskach i 
nieckach obniżeniowych rzadko z osuszeniem gruntów. Mniej lub 
bardziej trwałe nieużytki wywołuje erozja gleb, uaktywniona de-
formacjami powierzchni terenu. 

Zanieczyszczenie wód może być bezpośrednio związane z: 
- redukcją spadków hydraulicznych i stagnacją wód, 
- podniesieniem zwierciadła wody podziemnej względem powierzchni 
terenu, 

- zmianą kierunków zasilania wskutek deformacji powierzcłini, 
- łączeniem wód z różnych poziomów wodonośnych, 
- uszkodzeniami osadników, kanałów rurociągów prowadzących za-
nieczyszczone wody. 
Zmiany stosunków wodnych pod wpływem eksploatacji górniczej 

są często lekceważone. Należy Jednak pamiętać, że ich skutki 
występują w środowisku naturalnym ze znacznym opóźnieniem czaso-
wym, co prawdopodobnie Jest główną przyczyną ich niedoceniania. 
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6.3. Wstrząsy górnicze 

W kiIku rejonach GZW eksploatacja górnicza powoduje nagłe 
uwolnienie się nagromadzonej w górotworze energii odkształcania 
spreżystego. Część tej energii zamienia sle w energię sejsmiczna, 
która w postaci fal sprężystych dochodzi do powierzchni terenu. 
Wstrząsy o wysokiej energii moga spowodować uszkodzenia obiektów 
na powierzchni. 

Wstrząsy górnicze występujące na obszarze GZW rzadko powodu-
ją uszkodzenie obiektów na powierzchni. Sejsmiczność GZW, w>'soka 
w latach 70-tych ostatnio wyraźnie zmalała. Niemniej zjawisko 
wstrząsów nadał występuje, a ze względu na jego przebieg, który 
środki masowego przekazu upodobniają do trzęsień Ziemi, budzi 
obawy ludności zamieszkującej rejony najbardziej narażone na 
wstrząsy: Katowic, Rudy Śla,skiej, Bytomia. Bierunia i innych. 

Szczegółowe badania Jakie podjęto w ostatnich latach wyka-
zują, że zagrożenie dla środowiska ze strony wstrząsów Jest de-
monizowane. Uszkodzenia spowodowane wstrząsami ograniczają się 
zazwyczaj do budynków starych o prymitywnej konstrukcji o znacz-
nym stopniu zużycia. Ponieważ zjawisko wstrząsów występuje w ta-
kich rejonach w których występują również deformacje powierzchni 
spowodowane wybraniem złoża i typowe szkody górnicze, orzekanie 
czy dane uszkodzenia zostały spowodowane wstrząsami, czy innymi 
przyczynami. jest niezmiernie trudne i z reguły arbitralne. 
Problem Jednak istnieje i stanowi skuteczną broń w rękach ekolo-
gów, przeciwników górnictwa. 

Z drugiej strony, niewyjaśniony Jest wpływ wstrząsów na 
własności gruntów 1 podłoża. Istnieją podejrzenia, że wielokrot-
ne drgania górotworu mogą spowodować znane z geotechniki zjawis-
ko tiksotropii - zmianę konsystencji utworów ilastych, powodując 
ich przejście w półpłynny żel. Ponieważ warstwy ilaste i pylaste 
występują powszechnie w wielu rejonach GZW, możliwości zmiany 
nośność i podłoża gruntowego pod ob iekt am i, pod wpływem 
powtarzających się wielokrotnie wstrząsów nie można lekceważyć. 
Wstrząsy górnicze mogą również uruchamiać procesy osuwiskowe. 

Ograniczenie ilości energii sejsmicznej uwalnianej ze skał 
Jest Jedyną drogą zwalczania wstrząsów górniczych. Uzyskać to 
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można Jedynie przez zmianę technologii robót górniczych w rejo-
nach zagrożonych wstrząsami, unikając nadmiernej koncentracji 
robót górniczych i stosując systemy podsadzkowe, zmniejszające 
deformacje skał nad eksploatowanym pokładem. Badanie i doświad-
czenie wykazują, że ilość energii sejsmicznej uwalnianej ze skal 
podczas eksploatacji zawałowej Jest dużo większa niż przy eks-
ploatacji podsadzkowej. 

7. Inne problemy ekologiczne generowane przez górnictwo węgla 
kamiennego 

Górnictwo węglowe jest niewątpliwie uciążliwe dla środowiska 
podobnie Jak każdy przemysł wydobywczy. Lłciążliwość ta zresztą 
Jest w pewnym sensie funkcją warunków lokalnych i stanu tech-
nicznego kopalni. Np. niektóre kopalnie posiadają własne ciepło-
wnie (kotłownie) emitujące znaczne ilości tlenków siajrki, azotu 
i CO do atmosfery. Znaczna część kopalń to kopalnie gazowe, 
emitujące do atmosfery szybami wentylacyjnymi metaji i dwutlenek 
węgla. O ile metan Jako czyste paliwo Jest marzeniem energetyki, 
to emitowany do atmosfery jest szkodliwy, stanowiąc Jedną z 
przyczyn efektu ciplarniamego ("greenhouse effect"). 

Uciążliwość dla środowiska stanowi również praca górniczych 
urządzeń mechanicznych, stawnowiących źródło hałasu. Można tu 
wymienić pracę zakładów przeróbczych, transport wewnątrz-zakła-
dowy, pracę dźwigów itp. Przeciwdziała się temu z Jednej strony 
wyciszając pracę maszyn i urządzeń, a z drugiej. Jeśli to możli-
we, tworząc strefy ochronne wokół zakładów górniczych. 

Eksploatacja złóż węgli w GZW trwa Już ponad 200 lat. Pozo-
stałością po niej są stare wyrobiska na niewielkiej głębokości. 
Oczywiście wyrobiska te nie stanowią w dosłownym tego słowa zna-
czeniu zagrożenia dla środowiska naturalnego, lecz mogą być 
przyczyną tzw. deformacji nieciągłych w postaci gwałtownie pow-
stających zapadlisk itd. Czasami w wyrobiskach taicich przez dłu-
gi okres czasu utrzymują się pożary podziemne, z których toksy-
czne gazy pożarowe przedostają się do atmosfery. Zjawisko takie 
występuje jednak rzadko. 

Poważny problem ekologiczny stanowi zanieczyszczenie wód po-
wierzchniowych wodami odprowadzanymi z kopalń. Poza słonymi wo-
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darni, omówionymi w ro2dz.3, kopalnie odprowadzają wody zawiera-
ja.ce znaczny ładunek tzw. "zawiesiny" tj. cze^stek pylastych uno-
szonycłi przez wodę. Oczyszczanie wód dołowych w osadnikach na 
powierzchni, wobec praktycznie zaniechania oczyszczania wód w 
osadnikach polowych, praktycznie umożliwia pełne sklarowanie wód 
zwłaszcza wówczas gdy kopalnie nie posiadają obiegów zamkniętych 
wód przemysłowych. 

Odrebne zagadnienie stanowi zaolejenie wód. W kopalniach 
powszechnie stosuje sie urządzenia i napędy hydrauliczne z któ-
rych emulsje i smary przez nieszczelności wyciekają na zewnątrz, 
przedostając się do ścieków, a następnie zostają wypompowane na 
powierzchnię. Usuniecie emulsji olejowej z wód kopalnianych jest 
niezmiernie trudne. Wody kopalni eine często zawierają taJcże 
zanieczyszczenia organiczne, w postaci produktów korozji mikro-
biologicznej, procesów gnicia i butwienia. 

Znaczna część wód kopalnianych, po uzdatnieniu, może stano-
wić cenne uzupełnienie zasobów wody w kraju. Deficyt wody jest 
szczególnie dotkliwy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, przez 
co vrykorzystanie tych wód do celów komunalnych i przemysłowych 
ma niezmiernie ważne znaczenie, zwłaszcza wobec oczekiwanej lik-
widacji niektórych kopalń. Potraktowanie w nowych aktach praw-
nych wody jako kopaliny towarzyszącej kopalinie głównej (węgiel 
kamienny) może wymusić racjonalną gospodarkę wodami złożowymi. 

8. Podsumowanie 

Zasygnalizowane w publikacji podstawowe problemy ochrony 
środowiska na terenach wpływów eksploatacji górnictwa węgla ka-
miennego wskazują ogrom pracy jaką należy wykonać aby odrobić 
wieloletnie zaniedbania. Sytuacja ekonomiczna Polski nie pozwala 
jednak na rozwiązsmie środowiska naturalnego wymaga zaangażowa-
nia dużych środków inwestycyjnych. 

W aktualnych warunkach, wobec recesji gospodarczej i złej 
kondycji przemysłu węglowego wygospodarowanie odpowiednio dużych 
funduszy na cele ekologiczne, pomimo popu11stycznych hase1 nie 
Jest możliwe. Dlatego też należy dokonać wyboru priorytetów za-
dań i skoncentrować się na ich realizacji. 

Większość problemów ekologicznych górnictwa węglowego Jest 
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konsekwencja, lekceważenia rozpoznania geologicznego rejonów i 
pó 1 górniczych przewidzianych do eksploatacj i. Znaczną poprawę 
na tym odcinku można uzyskać stosunkowo łatwo, praktycznie bez 
inwestycji, dokonując reinterpretacji wyników geologicznego do-
kumentowania złóż. Postępując w ten sposób można wydzielić stre-
fy i pokłady, których eksploatacja będzie dla środowiska natu-
ralnego szczególnie uciążliwa. Mając odpowiednie rozpoznanie na-
leży dokonać rewizji projektów robót górniczych i wprowadzić 
odpowiednie korekty, rezygnując z eksploatacji groźnej dla śro-
dowiska. 

Uregulowań prawnych wymagają zasady sporządzania bilansu za-
sobów węgla kaimiennego. Obowiązujące kryteria w minimalnym tylko 
stopniu uwzględniają wymogi ekologii. Wydaje się niezbędnym, aby 
bilans zasobów, przynajmniej przemysłowych uwzględniał nie tylko 
czynniki geologiczne (miąższość pokładu, zapopielenie itp.), 
lecz także techniczne określające możliwość "czystej" eksploata-
cji pokładu, przy dostępnych aktualnie technologiach i wreszcie 
ekologiczne jak np, zasiarczenie węgla, mineralizację wód doło-
wych, możliwość skażeń itd. Tak opracowany bilans zasobów byłby 
podstawą do podejmowania górniczej działalności inwestycyjnej. W 
dobie obecnej, gdy zapotrzebowanie na węgiel wyraźnie się 
zmniejszyło, wprowadzenie nowych, zaostrzonych kryteriów bilan-
sowości zasobów węgla, jest "na czasie" i celowe, a przy tym 
niezbędne dla ustalenia bilansu energetycznego państwa. 

Następnym krokiem nie wymagającym dużych nakładów Jest wpro-
wadzenie technologii górniczych, ograniczających wpływy na śro-
dowisko naturalne. Obecnie przy otwarciu Polski na Zachód, dobór 
odpowiednich maszyn i urządzeń górniczych nie nastręcza więk-
szych trudności. Poza tym istnieją możliwości dokonania nawet 
korzystnych ekonomicznie, zmian techniki górniczej korzystnych 
dla środowiska (np. zastosowania obudowy kotwiowej zapobiegają-
cej opadowi stropu i przedostawanie się skały płonnej do urobku) 

Opanowanie podstawowych problemów ekologicznych - utylizacji 
odpadów, ograniczenia zrzutu sol i do rzek i odsiarczanie węgla 
wymaga nakładów inwestycyjnych. Zmniejszenie ilości siarki w 
węglu, bez wzbogacania miałów węglowych nie Jest możliwe. Roz-
wiązań technicznych wymagać będzie wprawdzie lokowanie odpadów 
pirytowych, lecz w końcu Jest to problem techniczny, możliwy do 
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opanowania. 
Wyraźną poprawę w zeJcresie gospodarki odpadami i ogranicze-

nia zrzutu soli do rzek, uzyska się przechodząc na eksploatacje 
z podsadzka. Jako materiał podsadzkowy można wykorzystywać odpa-
dy weglowe, co zresztą wiele kopalń już robi. Należy tylko kon-
sekwentnie zwiększyć udział odpadów w podsadzce kosztem piasku 
lokując w ten sposób coraz wieksze ilości odpadów pod ziemie. Z 
jednej strony przyniesie to znaczna poprawę w zakresie utyliza-
cji odpadów, a z drugiej ograjiiczy zużycie piasku podsadzkowego, 
którego eksploatacja wpływa wyjątkowo niekorzystnie na środo-
wisko naturalne. Zwiększając zużycie odpadów do podsadzki» jako 
surowca budowlanego (np. kruszywo) i ceramicznego oraz do innycti 
celów inżynierskicłi, a zarazem ograniczjąc "produkcje" odpadów 
być może uda sie zagospodarować cały materiał odpadowy. 

Podsadzanie wyrobisk, zwłaszcza przy zastosowaniu dobrej 
jakościwo podsadzki spowoduje również ograniczenie dopływów na-
turalnych do wyrobisk, w tym również wód słonych. Oczywiście 
rozwiązanie problemu wód słonych wymaga dużych inwestycji, nie-
mniej stosując podsadzkę ograniczy się dopływ, zmniejszając tym 
samym skale problemu. 

Opanowanie problemu słonych wód wymaga kompleksowego podej-
ścia do zagadnienia i wykorzystanie wszelkich możliwych metod. 
Znacznej poprawy należy oczekiwać, przy wykorzystywaniu metod 
hydrogeologicznych: recyrkulacji i głębokiego zatłaczania. Przy-
datność tych metod będzie można Jednak ocenić po zakończeniu 
kontynuowanych obecnie eksperymentów. 

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden prob-
lem. W najbliższych latach nastąpi likwidacja kilku kopalń. Jak 
wiadomo likwidacja kopalni musi być odpowiednio zaprojektowana i 
przeprowadzona. W fazie projektów i wykonawstwa nie mogą zostać 
pominięte problemy ocłirony środowiska, gdyż niewłaściwie zlikwi-
dowana kopalnia, bez uwzględnienia zagadnień ekologicznych, może 
stać sie przyczyną niekończących sie praktycznie skażeń. 
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Antoni GOSZCZ 

Główny Instytut Górnictwa 
Katowice 

ZAGROŻENIE TAPANIAMI STROPOWYMI 

S t r e s z c z e n i e 

W polskich kopalniach węgla kajniennego zdarza się rocznie około 
20-tu tapnięć i zjawiska te stanowia, nadal jedno z głównych za-
grożeń naturalnych w górnictwie. Pomimo podejowania różnych 
działań naukowo-tecłinicznych, mających na celu wyeliminowanie, 
badź przynajmniej ograniczenie ta.pań, nie uzyskano zadawalające-

/ 

go postępu, a stosowajie metody prognozy oraz podejmowana profi-
laktyka sa, zawodne. 

Zasadnicza, przyczyną istniejącego stanu jest nie wyjaśniony 
mechanizm tąpań stropowych, stanowiących podstawowe zagrożenie. 
Zarówno metody prognozy Jak i profilaktyki nie są dostosowane do 
tego rodzaju tąpań i nic dziwnego, że zawodzą. 

W pracy przedstawiono najbardziej prawodpodobny geochemiczny 
model tąpniącia stropowego, zi lustrowany przykładami ostatnich 
tapnięć. Bazując na tym modelu, przeprowadzono dyskusję niektó-
rych pojęć o celowości stosowania poszczególnych metod prognozy 
i profilaktyki. Podano również warunki Jakim winny odpowiadać te 
metody, aby zwiększyć ich skuteczność. 
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1. Wstęp 

Od lat prowadzone są wysiłki w celu ogrsinlczenia zagrożenia 
tąpaniami w kopalniach węgla. Niestety, pomimo wdrożenia licznych 
prac naukowo-badawczych i zastosowania nowych rozwiązań tech-
nicznych postęp jest znikomy. Uzyskano go zresztą głównie przez 
dokonanie zmian technologicznych i organizacyjnych w kopalniach 
zagrożonych tąpaniami, przez wyposażenie przodków ścianowych w 
mocne obudowy osłonowe, ograniczenie liczebności załogi przeby-
wającej w strefach zagrożonych itp. Zmiany te kompensując naras-
tanie zagrożenia, spowodowane pogarszaniem się warunków geolo-
giczno-górniczych, stwarzają wrażenie, że w zakresie zwalczania 
tąpań uzyskano pewien postep-

Zasadniczą przyczyną braku liczącego się postępu w zwalcza-
niu tąpań jest brak rozpoznania mechanizmu dominującego obecnie 
tąpnięcia stropowego. Istniejące i stosowane obecnie metody 
prognozy tąpań oraz środki profilaktyczne są skuteczne dla tąpań 
pokładowych, występujących powszechnie w kopalniach węgla do lat 
sześćdziesiątych, to Jest do czasu stosowania systemów zabierko-
wych. Począwszy od lat sześćdziesiątych, kiedy to zaczęto pow-
szechnie stosować systemy ubierkowe, a zwłaszcza ścianowe, 
tąpania pokładowe występują sporadycznie, natomiast powszechnie 
występują tąpania stropowe. Ponieważ procesy geomechaniczne po-
przedzające tąpania stropowe i sam jego przebieg jest zupełnie 
inny niż w przypadku tąpnięcia pokładowego, stosowane metody 
oceny stanu zagrożenia oraz stosowana profilaktyka nie mogą być 
w pełni skuteczne. 

W pierwszej połowie lat osiemdziesiątych rozpoczęto prace 
badawcze w celu wyjaśnienia mechanizmu tąpnięć w kopalniach 
węgla (Marcak, 1985), Na podstawie statystycznych analiz ponad 
20 000 wstrząsów górniczych ustalono, że występują co najmniej 
dwa mechanizmy wstrząsów. Jeden dla wstrząsów niskoenergetycz-
nych, a drugi dla wysokoenergetycznych przy czym ten drugi, 
wskazuje cechy zbliżone do znanego z mechaniki skał i sejsmolo-
gii mechanizmu stick-slip. Biorąc pod uwagę, że tąpnięcia spowo-
dowane są głównie wstrząsami wysokoenergetycznymi należałoby 
oczekiwać, że dla opisu tąpań ten właśnie model jest najbardziej 
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adekwat ny. 
Niemniej jednak pomiędzy trzęsieniem Ziemi, opisywanym mo-

delem stick-slip, a wysokoenergetycznym wstrząsem górniczym ist-
nieją, znaczne różnice. O ile trzęsienie Ziemi związane Jest z 
naturalna sejsmicznością Ziemi, to wstrząs górniczy indukowany 
Jest przez cały zespół czynników geologiczno-górniczych. Czynnik 
deterministyczny posiada tu bardzo duży wpływ, przez co rozwią-
zania probabilistyczne nie mogą być bezpośrednio przenoszone. 

Mając to na uwadze» autor dokonał pewnej modyfikacji modelu 
stick-slip, adaptując go do warunków górniczych. Powstał w ten 
sposób tzw. "model poślizgowy" tąpnięcia stropowego, który w 
sposób przekonywujący wyjaśnia przyczyny i przebieg tego rodzaju 
tąpań (Goszcz, 1991). Wykorzystując powyższy model dokonano in-
terpretacji 6 tąpań Jakie wystąpiły ostatnio w kopalniach węgla 
Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, a następnie przeanalizowano 
celowość i skuteczność stosowalnych aJctualnie metod oceny stanu 
zagrożenia oraz stosowanych metod zwalczania tąpań. Wnioski 
wynikające z tej analizy odbiegają znacznie od obecnych poglądów 
i są wręcz kontrowersyjne. Dlatego też publikacje niniejszą na-
leży traktować jako Jeszcze dyskusyjną, aczkolwiek aktualnie 
prowadzone prace badawcze i bezpośrednie obserwacje w kopalniach 
dostarczają nowych dowodów potwierdzających, że model poślizgowy 
dla tąpań stropowych jest geomechanicznie poprawny i co więcej 
właściwy. 

2. Rodzaje tąpań i ich mechanizm 

W górniczej literaturze naukowej wyróżnia sie szereg rodzajów 
tąpnieć o bardziej lub mniej skomplikowanej nazwie. Dla uprosz-
czenia zrezygnowano z powyższego nazewnictwa, zachowując podział 
podawany przez Budryka i Sałustowicza, wyróżniono trzy rodzaje 
tąpań: pokładowe, stropowe i spągowe, przyjmując przy tym zasadę 
że podstawą do zaliczenia jest lokalizacja ogniska (hipocentrum) 
wstrząsu górniczego powodującego to tąpniecie. 
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2.1. Tąpania pokładowe 

Tąpania pokładowe sa to tapnięcia spowodowane wstrząsami 
górniczymi mającymi ogniska w eksploatowanym pokładzie. Tapania 
te występowały powszectinie w górnictwie węglowym i pojawiały się 
jako eksplozywne rozgniatania nóg, płatów, fi larów oporowycłi i 
innycti resztek pokładu. Ten rodzaj tąpnieć można opisać modelem 
dy 1 at acy j no - dy f uzy j ny m, o p ł sanym w licz ny cłi pub 1 i kac J ac h (np. 
Brace i in. , 1966; Nur, 1972). Model ten opisuje zniszczenie 
ośrodka skalnego pod wpływem narastającego obciążenia pionowego. 
Stosując go do opisu tąpnięcia pokładowego, przyjmuje się, że 
pokład węgla zostaje gwałtownie zniszczony na skutek wzrastają-
cego nacisku wywieranego przez warstwy stropowe. Po przekrocze-
niu wytrzymałości pokładu następuje jego eksplozywny rozpad, 
połączony z wyrzutem węgla do sąsiednich wyrobisk. 

2.2. Tąpania stropowe 

Za przyczynę tąpań stropowycłi powszecłinie uważa się okresowe 
załajnywanie się grubych ław mocnych skał zalegających nad eks-
ploatowanym pokładem (Budryk, 1938). Koncepcja ta do dzisiaj nie 
Jest kwestionowaną, lecz opis pękania skał Jest mocno uproszczo-
ny: pomija reoiogiczny charakter tego pękania. 

Mechanizm tąpnięcia stropowego według modelu poślizgowego 
podanego przez autora (Goszcz, 1988, 1991a), spowodowanego 
wstrząsem górniczym mającym ognisko w skałach stropowych i lus-
truje rys.l. 

Warunkiem wystąpienia wstrząsu górniczego wg. modelu przed-
stawionego na rys.1, jest podział warstw stropu zasadniczego na 
bloki i możliwość przemieszczania się bloków względem siebie. 

Powstanie powierzchni podziału w kierunku równoległym do 
uławicenia, spowodowane jest deformacją pakietu warstw skalnych 
o różnej podatności na odkształcenia. Deformacja takiego pakietu 
którą w dużym uproszczeniu można porównać do deformacji resora, 
powoduje pojawienie się naprężeń stycznych na kontaJccie dwóch 
warstw o rożnej podatności (np. piaskowce - iłowce). Jeżeli na-
prężenia te są odpowiednio duże, wówczas pomiędzy tymi warstwami 
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tworzy się powierzchnia ścinania. Powodem ścięcia moga być przy-
czyny górnicze (eksploatacja) lub geologiczne (ruchy diastro-
ficzne). 

Powierzchnie podziału poprzeczne do ulawicenia w skałach 
powstają wszędzie tam, gdzie z przyczyn geologicznych lub górni-
czych występuje odpowiednio duży gradient przemieszczeń piono-
wych. Sa to uskoki oraz różnego rodzaju spękania spowodowane 
eksploatacja. Spękania takie występują z reguły tam gdzie front 
został zatrzymany i maja tym większy zasięg "w górę" im mnieJ 
podatne sa skały w stropie eksploatowanego pokładu. Tym między 
innymi tłumaczyć należy związek tąpań z występowaniem w stropie 
mocnych, S2tyvmych i niepodatnych na odkształcenia skał. 

Po wybraniu pokładu pod blokiem A (rys.l) skały nad zrobami 
Z przemieszczają się w dół do wybranej przestrzeni. Jeżeli Jed-
nak nad zrobami występują skały o różnej podatności na 
odkształcenia, to wówczas na krawędzi K (lub na uskoku i każdym 
innym pęknięciu) osiadanie może zostać zahamowane. Strop bezpo-
średni zazwyczaj "rabuje się" łatwo» natomiast przemieszczanie 
się w dół znajdujących się wyżej sztywnych i mocnych skał zablo-
kowane Jest siłą tarcia T na pęknięciu S nachylonym pod katem a 
(kat ścinania). Powstaje w ten sposób stsin równowagi nietrwałej, 
w którym blok skalny A z jednej strony opiera się na podłożu 
(lub zrobach), a z drugiej Jest zawieszony na szczelinie S. Po-
między warstwa podatna, a sztywna tworzy się rozwarstwienie R, 

Równowaga nietrwała może utrzym5n^ć się długo, lecz Jeśli 
wystąpią dodatkowe przyczyny równowaga ta może zostać naruszona. 
Najczęściej mechanizmem spustowym Jest eksploatacja pod blokiem 
B odblokowuJaca poś1 i zg bloku A po szcze1 i ni e. Bezpośredni a 
przyczyna tego odblokowania są rozciągania występujące przed 
zbliżającym się frontem F, redukujące siłę tarcia T na pęknięciu. 
Jeżeli siła tarcia (naprężenia styczne) na powierzchni pęknięcia 
zostanie obniżona w wystarczającym stopniu, wówczas nastąpi ze-
ślizgnięcie się bloku A. Udar spowodowany spadkiem bloku A powo-
duje wstrząs 

górniczy i przy odpowiednich warunkach tąpnięcie w 
sąsiedztwie krawędzi K. 

Mechanizm powyższy, nazwany przez autora "poślizgowym". Jest 
zbliżony do mechanizmu podanego przez Bi 1ińskiego (Bi 1iński, 
1981). Wykorzystując model poślizgowy można wyjaśnić przyczyny 
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większości wstrząsów wysokoenergetycznych i tąpnięć w kopalniach 
węgla. 

2.3. Tąpainia spągowe 

Tąpania spg^owe sa to tapania powodowane wstrząsem górniczym 
mającym ognisko w skałach spągowych. Przyczyna takiego wstrząsu 
Jest występowanie powyższych naprężeń w słabych skałach spągo-
wych. Tąpania spągowe są szczególnie groźne, gdyż większość 
wyrobisk korytarzowych nie posiada żadnych zabezpieczeń od stro-
ny spągu, przez co nawet wstrząs o niewielkiej energii może mieć 
katastrofalne skutki. 

Jak wykazały liczne badania i doświadczenia tąpania spągowe 
występują zazwyczaj tam, gdzie w spągu wyrobiska występują skały 
słabe, spękane. Największa ilość tąpań spągowych ma miejsce przy 
prowadzeniu robót górniczych w przystropowej warstwie pokładu 
grubego, po spągu węglowym. Ponieważ pokkład węgla poza nielicz-
nymi wyjątkami, charakteryzuje się najmniejszą wytrzymałością, 
nic dziwnego, że odsłonięty spąg węglowy, zwłaszcza na dużych 
głębokościach stanowi największe zagrożenie. 

3, Przykłady tąpnięć stropowych 

Główny Instytut Górnictwa od lat prowadzi kartotekę tąpań, w 
której podane są informacje o tąpaniach występujących w kopal-
niach węgla. 2 kartoteki tej wybrano sześć pokładów dla zilust-
rowania mechanizmu poślizgowego tąpnięcia stropowego, przy czym 
analizowane tąpnięcia są to tąpnięcia JaJcie wydarzyły się w la-
tach 1990-1991, a więc niedawno. 

3.1, Tąpnięcie w KWK "Centrum" (1990,03.02. pokład 507) 

Tąpnięcie spowodował wstrząs o energii 10^ J. Skutki ograni-
czyły się do uszkodzeń obudowy. Sytuację górniczą i schematyczny 
przekrój podano na rys.2. 

Skały tworzące strop bezpośredni przeszły w stan zawału, 
lecz zalegające wyżej piaskowce zostały "zawieszone" na pęknię-



POLSKA A K A D E M I A NAUK 
POLISH ACADEMY OF SCIENCES 

CENTRUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI 
S U R O W C A M I M I N E R A L N Y M I I E N E R G I Ą 
MINERAŁ AND ENERGY ECONOMY RESEARCH 

PRACOWNIA WYKORZYSTANIA I OCHRONY ZASOBÓW 
w KRAKOWIE oraz filia we WROCŁAWIU 

realizuje i wykonuje prace dotyczące: 

* wyceny wartości zasobów złóż kopalin użytecznych, 
* wyceny wartości majE^tku trwałego kopalń i przedsiębiorstw 
przemysłu górniczego, 

« metodyki ustalania kryteriów bilansowości złóż kopalin 
użytecznych, 

i sterowania ekonomicznego gospodarką zasobami, 
* komputeryzacji gospodarki zasobami złóż, 
* konsultacji w zakresie oceny efektywności nowych rozwiązań 
technologicznych eksploatacji złóż, 

« oceny efektywności systemów eksploatacji złóż kopalin 
użytecznych. 

CENTRUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI 
SUROWCAMI MINERALNYMI 

POLSKIEJ AKADEMII 
31-261 Kraków 
ul, J, Wybickiego 7 
tel. 36-11-00 w, 154 
tel/fax (0-12) 36-12-24 

ENERGIA 
NAUK 

lub 
50-136 Wrocław 
ul. Sokolnicza 12 
tel, 55-85-83 





Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 153 

ciu S. Rozwarstwienie poziome nastąpiło najprawdopodobniej w po-
kładzie 504, co potwierdzają obserwacje wykonane w sąsiednicłi 
wyrobiskach. 

Po wznowieniu eksploatacji pokładu 507 ściana 13d szczelina S 
znalazła się w strefie rozciagań, redukuja,cych siłę tarcia 7 i w 
konsekwencji poślizg bloku z udarem w podłoże. 

Należy podkreślić, że ze względu na niska energie wstrząsu, 
można przypuszczać, że tylko niewielka część energii potencjal-
nej zakumulowanej w górotworze w okolicy szczeliny S została 
uwolniona i w rejonie szczeliny nadał utrzymuje się stan zagro-
żenia. 

3.2. Tąpnięcie w KWK "Halemba" (1990,05.01. pokład 507) 

g 
Tąpnięcie spowodował wstrząs o energii 3*10 J, skutki ta,p-

nięcia wystąpiły w ścianie 8a i w ctiodniku nadściajiowym jako 
uszkodzenie obudowy i wyrzucenie węgla z cciosów. Sytuacje górni-
cza i sctiematyczny przekrój ilustruje rys. 3. 

Przyczyny wstrząsu należy się doszukiwać w zablokowaniu ru-
cłiu "w dół" piaskowców nad pokładem 506. Po uruchomieniu ściany 
8a naprężenia rozciągające spowodowały redukcje siły tarcia T i 
poślizg bloku piaskowca po powierzchni uskoku. Pierwszy wstrząs 
zanotowano bezpośrednio po wykonaniu rozcinki ścianowej w lutym 
1930r. Drugi miał miejsce w dniu 1990.05.10. Mechanizm obu tap-
nięć był taki sam: ześlizg zawieszonego bloku po stromej po-
wierzchni uskoku. 

Tapnięcia w KWK "Halemba" dowodzą, że nie zawsze silny 
wstrząs odpręża górotwór. W analizowanym przypadku można zaryzy-
kować tezę, że pierwszy wstrząs spowodowało osiadanie dolnej 
warstwy piaskowca, występującej bezpośrednio nad zawaliskiem, 
nat om i as t drugi górnej, kt óra za1ega nad wkładka weg1a, gdz i e 
prawdopodobnie znajdowało się drugie rozwarstwienie. 

3.3. Tąpnięcie w KWK "Bobrek" (1991.07.18. pokład 509) 

4 

Tąpnięcie spowodował wstrząs o energii 2*10 J, który wysta. 
pił podczas drążenia dowierzchni 5 w pokładzie 509 i spowodował 
w tym wyrobisku uszkodzenie obudowy, zmniejszenie przekroju pop-
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rzecznego oraz wypiętrzenia spe^u. Sytuacje górnicza i schema-
tyczny przekrój podano na rys.4. 

Przyczyna tąpnięcia był prawdopodobnie poślizg warstw stro-
powych po uskoku. Pomiędzy zrobami w pokładzie 507 a zalegający-
mi nad nimi piaskowcami powstała pustka-rozwarstwienie, nad któ-
rym zawisł blok piaskowca. Drążenie dowierzchni oraz być może 
strzelanie wstrzasowo-urabiajace mogło naruszyć stan równowagi 
nietrwałej i sprowokować poślizg zawieszonego bloku. Należy pod-
kreślić, że największe szkody w dowierzchni wystąpiły przy usko-
ku, co potwierdza powyższa hipotezę. 

Przedmiotowe tąpniecie wskazuje również, że na dużej głębo-
kości, gdzie naprężenia 1itostatyczne są większe od wytrzymałoś-
ci skał, nawet niewielki wstrząs może spowodovra.ć tąpniecie. 
Ponadto należy również zwrócić uwage» Jakie zagrożenia stanowią 
małe uskoki. W literaturze górniczej często przejawiają sie opi-
nie według których zagrożenie jest tym większe im większy jest 
zrzut uskoku. W rzeczywistości wielkość zrzutu ma drugorzędne 
znaczenie, gdyż decyduje tu obecność powierzchni zniszczenia 
jaką Jest powierzchnia uskoku po której następuje poślizg. 
Wynika stąd wniosek, że występowaniu małych uskoków w rejonach 
projektowanej eksploatacji należy poświęcać znacznie wiecej uwa-
gi niż obecnie. 

3.4, Tąpnięcie w KWK "Bobrek" (1991,06.14. pokład 510) 

6 

Tąpniecie spowodował wstrząs o energii E = 10 J - skutki 
tąpnięcia były rozległe - uszkodzenie w trzech odległych wyro-
biskach korytarzowych oraz w ścianie. Sytuację górniczą i sche-
matyczny przekrój podano na rys. 5. 

Głównej przyczyny tąpnięcia należy się doszukiwać w eksploa-
tacji pokładu 509, która spowodowała spękania na krawędzi eks-
ploatacji oraz rozwarstwienia w górotworze i zawieszenie mocnych 
skał na spękani ach. Te same zjawi ska wystąp iły zapewne wzdłuż 
krawędzi w pokładzie 510, lecz ze względu na stosowanie podsadz-
ki - w mniejszej skali. 

Stan równowagi nietrwałej został naruszony przez eksploata-
cje pokładu 510 ścianą 3, aczkolwiek również duży wpływ miała 
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zapewne róvmież eksploatacja pokładu 509 ściana 7a. Poślizg blo-
ków skalnych po powierzchniach spękań Si i być może S2 spowodo-

3,5, Tąpnięcie w KWK "Wujek" (1991.03,07. pokład 510) 

Tąpnięcie spowodował wstrząs o energii 2,8*10® J. W wyniku 
tąpnięcia nastąpił wypadek zbiorowy oraz uszkodzenie wyrobiska. 
Sytuacje górnicza oraz przekrój pionowy podano na rys.6. 

Przyczyna tapnięcia był ześlizg bloku skalnego zawieszonego 
nad zrobami pokładu 507 po pęknięciu S. Ześlizg ten ułatwiło 
występowanie strefy osłabionej w skałach, na obrzeżu zaburzenia 
geologicznego, które Jak wykazały badania, było zaburzeniem po-
chodzenia tektonicznego z duża ilością lokalnych spękań, po-
wierzchni poślizgu, uskoków, odkłuć itp. Górną powierzchnię 
przemieszczającego się bloku, stanowiła górna powierzcłinia 
zrobów pokładu 501, przez co przemieszczaja.cy się blok piaskowca 
był od góry dodatkowo obciążony zawaliskiem po eksploatacji po-
kładu 501 i 504. 

3.B. Tąpnięcie w K\IK "Halemba" (1991.03.07. pokład 507) 

6 

Tąpnięcie spowodował wstrząs o energii 4*10 J. Tąpnięcie 
miało katastrofalne następstwa: wypadek zbiorowy oraz liczne 
uszkodzenia wyrobisk korytarzowych i ścianowych kopalń "Halemba" 
i "Nowy Wirek". 

Sytuację górniczą oraz uproszczony przekrój geologiczny po-
dano na rys.7. 

Interpretacja tąpnięcia w oparciu o model poślizgowy jest 
dość trudna. Niewątpliwie eksploatacja zawałowa pokładów 506 
oraz 507 spowodowały spękania Si i S2 poprzeczne do uławicenia. 
Chodnik wentylacyjny drążony był zatem pod blokiem skalnym o 
przekroju poprzecznym zbliżonym do trapezu, w pasie gdzie naprę-
żenia eksploatacyjne osiągnęły wyjątkowo wysokie wartości, wyż-
sze od 1itostatycznych. 

Eksploatacja pokładu 506 i 507 spowodowała stan równowagi 
nietrwałej z zawieszeniem bloków skalnych nad zrobami. W tak 
niekorzystnych warunkach, nawet wykonanie chodnika wentylacyjne-
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go, mogło być przysłowiową kroplą przepełniającą naczynie i na-
ruszyć równowagę w górotworze. Najprawdopodobniej główną przy-
czyną wstrząsu było przemieszczenie się w dół bloku nad zrobami 
w pokładzie 506 (poślizg po szczelinie Si i likwidacja pustki-
rozwarstwienia Ri), 

4. Przydatność stosowanych metod oceny stanu zagrożenia tąpa-
niami dla poślizgowego modelu tąpnięcia stropowego 

Górnictwo dysponuje stosunkowo niewielka ilością metod oceny 
stanu zagrożenia tąpaniami i co więcej skuteczność tycti metod 
jest ograniczona. Dzieje się tak dlatego, że metody te datują 
się z okresu, w którym główne zagrożenie stanowiły tąpania po-
kładowe. Obecnie, gdy podstawowe zagrożenie stanowią tąpania 
stropowe metody te często zawodzą. 

4.1. Rozpoznanie lokalnycłi warunków geologiczno-górniczych 

Celowość dokonywania szczegółowej ajiałizy warunków geolo-
giczno-górniczych w aspekcie zagrożenia tąpaniami nie budzi 
najmniejszych wątpliwości. Żałować tylko należy, że analizę tę 
przeprowadza się zazwyczaj w sposób rutynowy i uproszczony, po-
mijając szereg ważnych okoliczności. Zagadnienie to zostemie 
bliżej omówione w rozdziale 5. 

4,2. Ocena skłonności węgla do tąpań 

W roku 1953 Znański zapoczątkował badania nad eksplozywno-
ścią rozpadu ściskanych próbek węgla doszukując się analogii po-
między rozpadem próbki a rozpadem pokładu ściskanego pomiędzy 
stropem a spągiem. Badeinia te stanowiły asumpt dla dalszych eks-
perymentów, które doprowadziły do opracowania trzech metod oceny 
skłonności węgla do tąpań, stosowanych przez kopalnie. 

Metoda WET 

Metoda ta opracowana w latach siedemdziesiątych (Szecówka i 
inni, 1973), polega na wyznaczaniu tzw. wskaźnika energetycznego 
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sk łonnoś c i nat ura1ne j wę g i a do t apań WET , bazuj e na badan1ach 
laboratoryjnych próbek węgla wykonyvra.nych w celu wyznaczenia bi-
lansu energetycznego obciążonej i odciążonej próbki węgla pobra-
nej z danego pokładu. Relacja pomiędzy energią odkształcenia 
spreżystego, a energia zdyssypowana stanowi podstawę do zali-
czenia pokładu do odpowiedniej grupy skłonności pokładu do tąpań 

Sprawnościowy wskaźnik skłonności pokładów do tąpań "t)" 
Oznaczenie skłonności węgla do tąpań powyższą metodą polega 

na określaniu tzw. sprawności tąpnięcia tj tj. obliczaniu Jaką 
część energii odkształcenia sprężystego będzie energia kinetycz-
na (Motyczka, 1979). Sprawność tąpnięcia określa się na podsta-
wie badstń laboratoryjnych próbek węgla pobranych z danego pokła-
du. 

Geofizyczny wskaźnik tąpliwości GWT 

Metoda ta bazuje na wyznaczaniu modułu sprężystości posta-
ciowej i współczynnika Poissona w oparciu o pomiary sejsmiczne 
wykonywajie bezpośrednio w wyrobiskach kopalń (Goszcz, Dworak, 
1982). Pozostałe metody zaproponowane przez innych autorów, opi-
sane w licznych publikacjach (np.Gil i Drzężla, 1973) nie są 
stosowane na skalę przemysłową. 

Wskaźnik ten jak wykazały dalsze badania (Dworak, 1990) 
przedstawia bardziej stan naprężenia-odkształcenia w deinym re-
jonie niż skłonność węgla do tąpań. Oznaczając GWT, można 
ocenić stan zagrożenia (rys.8). 

4.3. Wiercenia małośrednicowe 

Metoda wierceń małośrednicowych, została wprowadzona do ko-
palń polskich w latach sześćdziesiątych (Neyman i Szecówka 1976) 
Polega ona na badaniu ilości zwiercin uzyskanych z Jednego metra 
otworu małośrednicowego i wierconego w kierunku strefy zagrożo-
nej. Wzrost ilości zwiercin i inne dodatkowe zjawiska (stuki, 
zaciskanie wiertła itd. ) wskazują na zagrożenie. Głównym cele.m 
wiercenia Jest wyznaczenie tzw. "strefy", tj. grsuiicy zewnętrz-
nej obszaru w którym naprężenia osiągają wartości niebezpieczne. 
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4.4. Sejsmologia górnicza 

Sejsmologia grónicza stosowana Jest w górnictwie węglowym do 
oceny stanu zagrożenia tąpaniami od łat sześćdziesiątych (Wierz-
chowska, 1955, 1962; Neyman» 1964) i Jak dotąd dostarcza naj-
więcej informacji o stanie zagrożenia sejsmicznego. Ponieważ tą-
pania powodowane są przez wstrząsy górnicze, śledząc zmiauny ak-
tywności sejsmicznej można pośrednio ocenić zagrożenie tąpaniami. 

4.S. Metoda sejsmoakustyczna 

Metoda sejsmoakustyczna została wprowadzona do polskiego 
górnictwa węgla kamiennego w latach sześćdziesiątych i polega na 
badaniu zmian tzw. aktywności seJsmoakustyczneJ i energii im-
pulsów akustycznych. 
Biorąc pod uwagę, że obecnie w kopalniach węgla dominują tąpania 
stropowe, ocena stanu zagrożenia przy pomocy metody seJsmoakus-
tyczneJ Jest utrudniona, pomimo istotnego postępu uzyskanego w 
latach 80-tych, kiedy to znacznie rozszerzono metody interpreta-
cji CZuberek, 1984; Cianciara, 1984, Pilecki, 1990). 

4.6. Metoda sejsmiczna 

Rozwój metod sejsmicznych dla prognozowania zagrożenia tąpa-
niami był utrudniony ze względu na brak odpowiedniej aparatury 
pomiarowej. Po roku 1985 nastąpił w tym zakresie wyraźny postęp, 
co spowodowało większe zainteresowanie się tą metodą (Dubiński, 
1990; Dworak, 1990). 

Metodę sejsmiczną powszecłinie stosuje się dla oceny lokal-
nych warunków, badając stan wytężenia górotworu w otoczeniu da-
nego wyrobiska. Metoda ta daje szczególnie dobre wyniki przy 
rozwiązywaniu takich zagadnień jak określanie zasięgu wpływu 
krawędzi, ocena stopnia odprężenia pokładu i innych. 

Opisane wyżej metody oceny stanu zagrożenia nie wyczerpują 
oczywiście wszystkich możliwości. Inne metody Jednak nie są wy-
korzystywane na skalę przemysłowa, i nie posiadają zezwolenia 
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władz górniczych na ich stosowanie. 
Jak wynika z opisu poszczególnych metod przeważająca ich 

część dostosowana Jest do prognozowania zagrożenia tąpaniami po-
kładowymi . Tym samym górnictwo dysponuje stosunkowo ograniczo-
nymi możliwościami prognozowania stanu zagrożenia tąpaniami 
stropowymi, co zresztą, znajduje potwierdzenie w praJctyce. 

5. Hożliwości prognozowania i zapobiegania tąpaniom stropowym 

Ograniczone możliwości w zakresie prognozowania tąpań stro-
powych, dyktują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. Roz-
wiązania te musza uwzględniać specyfikę procesu geomechaniczne-
go, prowadzącego do wystapienia tąpnięcia stropowego, zupełnie 
odmiennego niż w przypadku tąpań pokładowych. 

Tąpniecie stropowe według modelu poślizgowego Jest możli we 
Jedynie wówczas gdy: 
- w skałach stropowych występują rozwarstwienia i stosunkowo do-
brze rozwinięte strome powierzchnie spękań, 

- lokalne warunki sprzyjają powstaniu poś1 izgu po powierzchni 
spękań, 

to znaczy gdy w danym rejonie (miejscu) występują odpowiednie 
warunki geologiczno-górnicze. Dokładne rozpoznanie tych warunków 
dla skuteczności prognozowania tąpań stropowych ma wiec podsta-
wowe znaczenie. 

5.1. Analiza lokalnych warunków geologiczno-górniczych 

We wszystkich projektach prowadzenia robót górniczych zagro-
żonych tąpaniami, analłza lokalnych warunków Jest z reguły 
uwzględniana. Niemniej, Jeżeli analiza ta ma służyć również 
prognozie zagrożenia tąpaniami stropowymi, wówczas należy ostą-
pić od jej rutynowej formy i uwzględnić w niej dodatkowe ele-
menty. 

Przede wszystkim należy ocenić skłonność stropu do tworzenia 
rozwarstwień. Rozwarstwienia takie mogą wprawdzie powstawać w 
każdych warunkach, lecz najbardziej prawdopodobne i niebezpiecz-
ne są wówczas gdy strop ma budowę ławicową, przy czym poszcze-
gólne ławice posiadają różną podatność na odkształcenia. Kia-
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sycznym przykładem Jest strop zbudowany z naprzemianległych gru-
bych warstw kruchych i podatnych na deformacje: i łowców i moc-
nych, sztywnych piaskowców. Górotwór tak zbudowany posiada ten-
dencje do tworzenia rozwau^stwień na kontakcie iłowce-piaskowce. 
Rozwarstwienia moga również powstawać w cienkiej w3a:̂ stwie sła-
bej Jaka Jest pokład węgla. 

Na rysunku 9 przedstawiono przykłady, dowód typowych profili 
geologicznych skał stropowych sprzyjających powstawaniu rozwar-
stwień badź na skutek przyczyn geologicznych (ruchy 
diastroficzne) bądź górniczych (eksploatacja pokładu). 

W większości przypadków, analizując wnikliwie profil geolo-
giczny skał stropowych, można ustalić miejsce tworzenia sie po-
wierzchni rozwarstwień, zwłaszcza wówczas gdy w opisie profilu 
podane są szczegółowe informacje geologiczne (np. wystepowainie 
spękań, zlustrowań, uziarnienie i rodzaj lepiszcza w piaskowcach 
etc,). 

Następne zagadnienie, które winno być przedmiotem wnikliwej 
analizy , to wydzielenie miejsc w których należy sie spodziewać 
występowania stromych spękań w skałach stropowych. Przede 
wszystkim spękania takie występują na obrzeżu obszaru wyeksploa-
towanego tj. na krawędziach eksploatacji. Należy tu podkreślić, 
że krawędzią Jest nie tylko linia zatrzymania frontów eksploa-
tacji, lecz również wszystkie linie konturujące obszar wyeksplo-
atowany. Z możliwością występowania spękań w stropie należy sie 
liczyć we wszystkich miejscach, gdzie postępujący front eksplo-
atacyjny został okresowo unieruchomiony (np. przezbrajanie 
frontu, awaria w śclamie, której usuniecie trwało kilkanaście 
dni, pożar itd.). Jeżeli później postęp zostanie wznowiony bez 
pozostawienia resztki, to wówczas uważając pokład za wybrany "na 
czysto", pomija sie możliwość występowania spękań w stropie. 

Strome powierzchnie spękań stanowią również szczeliny 
uskoków i różne spękania tektoniczne. Wielkość zrzutu uskoku nie 
ma tu żadnego znaczenia, gdyż powierzchnia uskoku to nic innego 
jak dobrze rozwinięta powierzchnia spękań po której w odpowied-
nich warunkach może nastąpić poślizg (Goszcz. 1986). 

Wydzielenie miejsc występowania spękań, przy dobrze prowa-
dzonej dokumentacji mierniczo-geologicznej kopalni nie powinno 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 161 

nastręczać większych trudności. 
Istotne znaczenie posiadają informacje hydrogeologiczne. Na-

sycenie woda skał stropowych zmniejsza zagrożenie tapaniami i 
odwrotnie. Jeżeli długotrwała eksploatacja zdrenuje skały nad-
ległe, to wówczas można oczekiwać pojawienia sie stanu zagroże-
nia. Przykładem moga tu być rejon kopalni "Piast" i "Ziemowit", 
gdzie wstrząsy pojawiły sie dopiero po odwodnieniu piaskowców z 
wód statycznych. 

Rozszerzając smalłzę lokalnych warunków o dodatkowe, podane 
wyżej elementy, uwzględniJac orientacje kliważu, można z duża 
dokładnością zlokalizować miejsce zagrożenia tapaniami stropowy-
mi. W tych właśnie miejscach należy skoncentrować badania i ob-
serwacje umożliwiające oceny stanu zagrożenia. 

5.2. Zasady prognozowania zagrożenia tąpaniami stropowymi 

Wstrząs wysokoenergetyczny spowodowany poślizgiem skał po 
powierzchni pęknięcia, poprzedza faza przygotowania powierzchni 
poślizgu. Ze względu na anizotropie i zróżnicowanie własności 
geomechanicznych skał w których rozwijają się spękania, powstała 
powierzchnia poślizgu nie jest powierzchnią gładką, posiada 
szereg zazębień, chropowatości itd, Możliwe jest również wystę-
powanie pomiędzy spękaniami tzw. "mostków" tJ. fragmentów nie-
spękanej skały (rys.10). 

Aby poślizg mógł nastąpić powierzchnia pęknięcia musi być 
ciągła (bez mostków) i wygładzona. To przygotowanie powierzchni 
poślizgu, następuje przez wyłamywanie zazębień i zrywanie most-
ków, przy czym oczywistym Jest, że w pierwszej kolejności wyła-
maniu i zerwaniu ulegają elementy najsłabsze, a następnie w mia-
rę wzrostu naprężeń bardziej wytrzymałe. Wynika stąd wniosek, że 
proces wygładzania powierzcłini pośl izgu stanowi sygnał 
zagrożenia. W miarę wygładzania powierzchni poślizgu następuje 
przemieszczanie się w dół bloku (rys.11). Jest to tzw. poślizg 
wstępny, który zostaje zahamowany wówczas, gdy najmocniejsze za-
zębienia uniemożliwiają dalsze przemieszczajiie się bloku. 

Tak więc metody prognozy winny koncentrować się na śledzeniu 
rozwoju powierzchni poślizgu i kontrolowaniu ześlizgu wstępnego. 

Proces wygładzania powierzchni poślizgu odbywa się poza za-
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sięgiem możliwości bezpośrednich observraicji i pomieirów, w 
stosunkowo znacznej odległości od wyrobiska górniczego. Przy 
obecnych możliwościach technicznych. Jedynym możliwym rozwiąza-
niem Jest wykorzystanie badań geofizycznych: sejsmologii górni-
czej, sejsmoakustyki» sejsmiki i metod geoelektrycznych. 

Kryterium sejsmologiczne winno bazować na śledzeniu zmian 
aktywności sejsmicznej górotworu. Przy wygładzaniu powierzchni 
poślizgu należy oczekiwać stopniowego wzrostu energii wstrząsów, 
a zarazem zmniejszanie się ich ilości. Wyłamywanie każdego za-
zębienia lub zerwanie mostku towarzyszy uwolnienie się pewnej 
ilości energii sejsmicznej. Ponieważ początkowo zrywauie sa most-
ki najsłabsze, w tej fazie przygotowania powierzchni poślizgu, 
należy oczekiwać wzrostu ilości impulsów sejsmoakustycznych emi-
towanych przez skały stropowe o innej częstotliwości niż emito-
wane 2 pokładu węgla. W mlare wygładzania powierzchni poślizgu, 
ilość impulsów winna maleć, lecz Jednocześnie wzrastać ich 
energia umowna. 

W następnym etapie kiedy następuje dalsze wygładzanie po-
wierzchni poślizgu winny pojawiać się Już słabe wstrząsy górni-
cze rejestrowane przez sejsmologię. Podobnie Jak w przypadku 
impulsów sejsmoakustycznych ilość wstrząsów winna maleć, lecz 
Jednocześnie wzrastać ich energia. W tej fazie winien nastąpić 
poślizg wstępny. Jego zahamowanie winno objawiać się Jako "cisza 
sejsmiczna", co stanowi wyraźny sygnał zagrożenia. 

Uzyskanie wiarygodnych informacji o narastaniu zagrożenia 
uwarunkowane jest Jednak zastosowaniem innych niż stosowane 
obecnie, technik pomłarowych umoż1 iwiających śledzenie zjawisk 
zachodzących w stropie. Warunkiem koniecznym jest odpowiednia lo-
kalizacja czynników pomiELrowych w bliskim sąsiedztwie stref za-
grożonych, ustalona na podstawie analizy lokalnych warunków geo-
logiczno-górniczych. 

Poślizg wstępny powoduje wzrost obciążenia części pokładu 
znajdującej się pod przemieszczającym się blokiem. Winno to 
spowodować wzrost parametrów sprężystych pokładu, co z kolei 
możliwe jest do detekcji przez stosowanie geotomografi i sejs-
micznej. Prędkości fal sprężystych w strefie obciążonej winny 
być większe niż poza tą strefą. W rozkładzie pola prędkości w 
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pokładzie w tedciej sytuacji sygnałem zagrożenia winien być wy-
raźny gradient pola prędkości. 

Z innycłi możliwych metod prognozy stanu zagrożenia można wy-
mienić niedoceniana metode geoelektryczna. Formowanie sie po-
wierzchni poślizgu oraz poślizg wstępny powoduje wyraźne zmiany 
oporności elektrycznej skał w związku z czym śledząc te zmiany, 
można wnioskować o stemie zagrożenia. Oczywiście metodyka 
pomiarów musi z jednej strony uwzględniać fizykę następujących 
zmian, a z drugiej możliwości metody. 

Istnieją również możliwości wykorzystania niektórych metod 
górniczych^ a zwłaszcza pomiarów konwergencji wyrobisk i ruchów 
stropu. Biorąc Jednak pod uwagę niewielką amplitudę przemiesz-
czeń mieszczących się często w granicach błędu pomiarowego, 
przydatność metod bezpośredniej obserwacji Jest ograniczona. 

S.3. Zapobieganie tąpaniom stropowym 

Podane w niniejszy rozdziale uwagi maja cheirakter dyskusyjny 
i wynikają z opisanego wyżej modelu fenomenologicznego. Niemniej 
niektóre z nich znajdują potwierdzenie w praktyce chaciażby w 
postaci wątpliwej skuteczności stosowanych obecnie środków zapo-
biegawczych. Przede wszystkim kierowanie stropem. Zagadnienie to 
stanowiło przedmiot odrębnych prac autora (np. Goszcz, 1991). 
Wykonane badani a dowodzą, że utrzymujący się w polskim górni c-
twie węglowym pogląd, Jakoby stosowanie systemów zawałowych 
ograniczało zagrożenie tąpaniami Jest błędny. Owszem Jeżeli roz-
patrywać się będzie eksploatację pierwszego pokładu w danym polu, 
często będącą "eksploatacją odprężającą", to wówczas system za-
wałowy z przyczyn techniczno-organizacyjnych może być korzyst-
niejszy tym bardziej, że za "pokład odprężający" zazwyczaj 
wybiera się pokład o odpowiedniej miąższości i dogodnych para-
metrach geologiczno-górniczych, stosując mocne, zmechanizowane 
obudowy osłonowe. Organizacja pracy w ścianie zawałowej ograni-
cza poza tym liczebność załogi przebywającej w strefach zagrożo-
nych. W konsekwencji suma tych czynników stwarza pozorne wraże-
nie o wyższości systemu zawałowego, tym bardziej że eksploatacja 
pierwszego pokładu nie dostarcza odpowiednio dużej 11ości do-
świadczeń. Zupełnie inaczej przedstawia się to zagadnienie przy 
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eksp1oatacJ1 ko1ejnego pokładu nad 1 ub pod pokładem odprężają-
cym. Wówczas wybranie pokładu odprężającego zmniejsza wprawdzie 
w znacznym stopniu zagrożenie tąpaniami pokładowymi, natomiast 
powoduje stosunkowo duże rozwarstwienia skał i stwarza wiele 
miejsc, w których prawdopodobieństwo tąpnięcia stropowego w me-
chaniźmie poślizgowym Jest duże. Sa to wszelkie miejsca zatrzy-
mania frontu, krawędzie, szczeliny uskoków w zasięgu wpływu eks-
ploatacji itd. Eksploatacja zawałowa stwatrza więc, w wielu miej-
scach stany równowagi nietrwałej, która łatwo moga naruszyć ro-
boty górnicze w kolejnym pokładzie (warstwie) w danym polu. Po-
twierdza to fakt, że największe zagrożenie tąpaniami stropowymi, 
występuje właśnie w kopalniach prowadzących wielopokładowa eks-
ploatację zawałową. Eksploatacja podsadzkowa byłaby zdecydowanie 
korzystniejsza, gdyby rozwiązano problem obudowy: ze względów 
t echni czno-organ i zacyjnych obudowa śc i an podsadzkowych jest 
słabsza niż zawałowa, a budowa tamy podsadzkowej związana jest z 
koniecznością przebywania załogi w strefie niewystarczająco za-
bezpieczonej. 

Na wyższość systemu podsadzkowego, wskazują również doświad-
czenia kopalń z RPA, gdzie po wykonaniu dużej ilości badań, za 
najbardziej bezpieczny uznano system podsadzkowy, podpierając 
nawet strop nieściśliwymi kasztami, taJc aby nie dopuścić do 
konwergencji wyrobisk (Salamon, 1983). 

Stwierdzono, że zagrożenie tąpajiiami wzrasta z głębokością, 
lecz z drugiej strony nie stwierdza się wzrostu energii wysoko-
energetycznych wstrząsów górniczych. Tę sprzeczność można wytłu-
maczyć tylko w ten sposób, że ze wzrostem ciśnień litostatycz-
nych z głębokością, następuje przekroczenie wytrzymałości węgla, 
który przez to w otoczeniu wyrobiska górniczego Jest bardziej 
spękany. W takiej sytuacji nawet słaby wstrząs może spowodować 
wyrzut węgla do wyrobiska, a więc tąpnięcie. Wynika stąd wniosek 
że wszelkie działania mające na celu osłabienie pokładu węgla to 
Jest strzelEinie odprężające, nawadnianie pokładu itd. nie tylko 
są nieskuteczne, lecz mogą mieć wręcz odwrotny skutek. Należało-
by raczej wzmacniać pokład wokół wyrobisk przez kotwienie, kle-
jenie itd. 

Warunkiem ograniczenia tąpań stropowych o mechanizmie pośli-
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zgowym jest likwidacja, a conajmniej ograniczanie rozwarstwień. 
Poza stosowaniem podsadzki, pozytywne efekty można również 
uzyskać stosując ich wypełnianie. Zabieg taki. jeżeli dysponuje 
się odpowiednim sprzetem wiertniczym jest możliwy do zrealizo-
wania. 

Rozwarstwienia można likwidować również w inny sposób, przez 
sprowokowani e ni ejako kontro1owanego poś1 izgu b1oków skalnych. 
Poślizg taki można wywołać przez odpowiednio zaprojektowana eks-
ploatacje odprężającą z mała prędkością frontu, torpedowanie 
stropu w bezpośrednim sąsiedztwie stromych spękań badż przez na-
wadnianie szczelin. Żadnych eksperymentów w tym zakresie nie 
prowadzono w związku z czym nie można ocenić skuteczności tych 
zabiegów. 

6. Wnioski końcowe 

Znikomy postęp w zwalczaniu zagrożenia tąpaniami powoduje 
konieczność kontynuowania badań naukowych, prac konstrukcyjnych 
oraz poszukiwania nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych. 
Warunkiem koniecznym jednak jest wyjaśnienie zjawisk geomecha-
nicznych powodujących tąpniecie i stworzenie modelu tąpnięcia, 
potwierdzonego przez obserwacje i pomiciry przeprowadzone bezpo-
średnio w kopalniach. Większość dotychczasowych badań w których 
za przyczynę tąpnięcia uważa sie naprężenia spowodowane eksploa-
tacją nie rokuje obiecujących i sprawdzonych w praktyce rezulta-
tów. Praktycznie należy obiektywnie stwierdzić, że w problematy-
ce zwalczania tąpań nastąpił wyraźny zeistój. W oficjalnych spra-
wozdaniach i raportach z reguły Jako przyczynę podaje sie 
"wzmożone" napreżenia, oddziaływanie krawędzi lub występowanie 
resztek, a wiec przyczyny podane przez A.Sałustowicza już w 1955 
roku. 

Podany w pubłi kac j i mo de1 poś1 i zgowy t ąpn iecia stropowego, 
stanowi próbę interpretacji zjawisk zachodzących w górotworze. 
Czy model ten Jest adekwatny do stanu rzeczywistego? Odpowiedź 
na to pytanie mogą dać tylko dalsze badania i eksperymenty. 
Główne kierunki tych badań zawierają sie w następujących wnios-
kach końcowych: 
1. Konieczne jest przeanalizowanie wszystkich dokumentacji tąp-
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nieć i wysokoenergetycznych wstrząsów górniczych w celu 
sprawdzenia czy do ich opisu można wykorzystać model pośliz-
gowy. 

2. Wiele informacji można uzyskać badając sejsmogramy z zapisem 
wstrząsów górniczych powodujących tąpnięcia. Z wielu sejsmo-
gramów można ustalić tzw. "mechanizm w ognisku", co dostarczy 
wielu dodatkowych informacji geomechanicznych. Badania takie 
rozpoczęto w GIG i systematycznie zbiór informacji ulega po-
większeniu. 

3. Jak już kilkakrotnie podkreślano, warunkiem koniecznym dla 
wystąpienia tąpnięcia o mechanizmie poślizgowym jest występo-
wsunie rozwarstwień i stromych spękań w górotworze. Dlatego 
też dążąc do zweryfikowania powyższego mechanizmu (modelu) 
jest stwierdzenie występowania takich rozwarstwień oraz spę-
kań wierceniami badawczymi i pomiarami geofizycznymi. Reali-
zacja takiego prograjnu badawczego nie wymaga wysokich nsikła-
dów finansowych. 

4. Mając na uwadze prawdopodobieństwo, że model poślizgowy tąp-
nięcia stropowego może okazać się właściwym, należy rozsze-
rzyć zakres stosowanych obecnie badań geofizycznych tak aby 
możliwym było śledzenie zjawisk zachodzących w stropie eks-
ploatowanego pokładu. Szczególnie informatywne w tym zakresie 
mogą być badania sejsmoakustyczne i geoelektryczne. 

Literatura 

1. Budryk W. - Zjawisko tąpań i zapobieganie ich skutkom. Prze-
gląd Górniczo-Hutniczy nr 12, 1938. 

2. Cianciara B. - Nowe kierunki interpretacji danych sejsmoakus-
tycznych. Mat.konfer. "Badania Międzyresortowego 
Instytutu Geofizyki AGH Kraków w kopalniach Zrze-
szenia Kopalń Węgla Kamiennego w Bytomiu". 1984. 

3. Dokumentacja tąpnięcia zaistniałego w dniu 1991.06.14 o godz. 
4.53 w rejonie ścian 3 i 4 w pokł.510 na poz.840. 
Dokumentacja opracowana przez KWK "Bobrek" - kar-
toteka tąpań GIG. 

4. Dokumentacja tąpnięcia zaistniałego w dniu 1991.07.18 o godz. 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 167 

5.38 w dowierzchni S w pokł.509 na poz.840. Do-
kumentacja opracowana przez KWK "Bobrek" - karto-
teka tąpań GIG. 

5. Dworaik J. - Wykorzystanie kinetycznych charakterystyk fal 
sejsmicznych w diagnostyce steuiu górotworu. Praca 
doktorska. Biblioteka GIG. Katowice, 1990. 

6. Dubiński J. - Sejsmiczna metoda wyprzedzającej oceny zagroże-
nia wstrząsami górniczymi w kopalniach węgla ka-
miennego. Kom.GIG, seria dodatkowa. 1990. 

7. Gil H. , Drzęźla B. - Metody oceny skłonności węgla do tąpań. 
Przegls^d Górniczy nr 12, 1973. 

8. Goszcz A. , Dworsik J. - Określanie skłonności węgla do tąpań 
na podstawie analizy tektonofizycznej oraz pomia-
rów parametrów sprężystych pokładu metodą sejs-
miczną w wyrobiskach górniczych kopalń. Archiwum 
Górnictwa Nr 1-2, Kraków. 1982. 

9. Goszcz A. - Wpływ uskoków na stan zagrożenia tąpaniami. Bez-
pieczeństwo Pracy w Górnictwie Nr 1. 1986. 

10. Goszcz A. - Selected Problems in the Study of Mining Tremors 
and Rock Bursts. Kom. GIG nr 771. 1989. 

U. Goszcz A. - Wpływ systemu kierowania stropem na zagrożenia 
tąpaniami w kopalniach węgla. Przegląd Górniczy 
nr 7. 1991a. 

12. Goszcz A. - Roof Rock Bursts and Ways to Combine Them. Archi-
ves of Mining Sciences. vol.36. Iss 1, 1991b. 

13. Katalog tąpań zaistniałych w 1990r. wraz z ich analizą. Do-
kumentacja GIG 1.3.301/6. 

14. Marcak H. - Geofizyczne modele rozwoju procesu niszczenia 
górot woru poprzedzające tąpnlecie i ws t rząsy w 
ko pałni ach. Pub1s. Ins t. Geoph. Po 1. Acad. Sc, 
M-6(176). 1985, 

15. Motyczka A. - Sprawnościowy wskaźnik skłonności do tąpaii po-
kładów grupy siodłowej. Przegląd Górniczy nr 10, 
1979. 

16. Neyman B. - Zależność zachodząca między zjawiskami tąpań i 
wstrząsów na obszarze Górnego Śląska. Przegląd 
Górniczy nr 11, 1964. 

17. Neyman B. , Szecówka 2. - Badania stanu zagrożenia pokładów 



168 Undergroiind Exploitation School '92 

ta^paniami poprzez wiercenie otworów małośrednico-
wych w wybranych kopalniach. Komunikat GIG nr 432 
Katowice, 1967. 

18. Pilecki 2. - Metoda rejonowej obserwacji sejsmoakustycznej 
do kontroli stanu zagrożenia tąpaniami ścian za-
wałowych w kopalniach węgla kamiennego. Praca 
doktorska. Biblioteka GIG» Katowice, 1990. 

19. Salamon M. O.G. - Rockburst Hazard and the Fight for Its 
Alleviation in South African Gold Mines. Prac. 
Symp. "Rockbursts: Prediction and Control". The 
Instłtiution of Mining and Metalurgy. London 1983 

20. Szecówka Z. , Domżał J. , Ożm\ P. ~ Wskaźnik energatyczny 
skłonności naturalnej węgla do tąpań. Komunikat 
GIG nr 594, Katowice, 1973. 

21. Wierzchowska Z. - Tektoniczne trzęsienia Ziemi na Górnym 
Śląsku i ich związek z tąpaniami w kopalniach. 
Przegląd Górniczy nr 1, 1955. 

22. Wierzchowska Z. - Nowe poglądy na pochodzenie wstrząsów Zie-
mi na Górnym Śląsku. Przegląd Górniczy nr 7-8, 
1962. 

23. Znański J. - Analogia zjawiska tąpań do zgniatania próbek w 
prasie. Przegląd Górniczy nr 5, 1959. 

24. Zuberek W. - Emisja sejsmoakustyczna w skałach. Prace Nauko-
we Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 1984. 



Oznaczania I 
PokUó 

Zrpby » * 

» » 

Skały podaina 

Skały mocna, niapodatna 

Słrtft ̂oi(*myeh raicłą̂ań 
R y « . 1 

• • ł • k «•«*«{ • * * * 

ttochanlzm tfp&lf cia stropowego. 

a.')Pr2akrój <-2 

tMn <«Mf 

UUU sytuacyjny 
mi.2000 

R y s . 2 

T^p&ifcltt w kop. 
jak na rys. 1). 

^Cantrum". Ściana 13d, pokł. 507 (oznaczania 



z) Pritkr̂  i-2 

ehodn.f 

1 

Tfpnlfcltt V 
j«)c na rys. 1). 

b.) Szkic tytuacyjny 
R y s . 3 

.BalAnOsa* / ściana 8a, pokł. 507 (oznaczania 

Tąpnięcia w kop. 
na rya. 1). 

a.) Prztkrój i-Z 
m 4 : 5000 

b) 5zl<ic syłuiłcyjny 
« ̂'$000 

Rys . 4 

Bobrak", dow. 5, pokł. 509 (oznaczania jak 



Hfpnl^ci* w kop. « 
jak na rys. 1). 

9) Ptfkr^ 
• itiOOO 

b) Szkic sytuacyjny 

* Ą< sooo 
Rys . 5 
ściana 3, pokł. 510 wd (osnaczania 

•.) Pri^ró] 
% i < 4000 

b.) Szkic sytuacyjny 
* i •2000 

Rys . 6 
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Akademia Górniczo-Hutnicza 
i 

Centrum Podstawowych Problemów 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energie^ PAH 
Kraków 

GOSPODARKA ZASOBAMI V SYSTEMIE RYNKOWYM 

S t r e s z c z e n i e 

W pracy omówiono elementy kształtujące gospodarkę zasobami w re-
alizowanym systemie rynkowym. Elementy te to: 
- koncesJonowEinie działalności geologiczno-górniczej, 
- klasyfikacja zasobów, 
- kryteria bilansowości i przemysłowości zasobów, 
- opłaty eksploatacyjne. 

Wskazano kierunki dalszych prac zmierzajacycłi do wypracowania 
optymalnego modelu gospodairki zasobauni. 
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1. Wstęp 

Rola surowców mineralnych w gospodarce kraju w ostatnich 
kiIkudziesięciu latach zawsze była znacząca. Wpływy dewizowe z 
eksportu surowców mineralnych do lat siedemdziesiątych były wyż-
sze od wydatków na Import surowców. W ostatnich latach sytuacja 
ta uległa znacznemu pogorszeniu. Wydatki na import (głównie ropy 
naftowej) sa coraz większe, a wpływy coraz mniejsze (głównie 
wskutek spadku cen węgla i zmniejszenia jego eksportu). W latach 
osiemdziesiątych Polska znalazła się w fazie, długotrwałego kry-
zysu gospodarczego. Jest to związane z przebudową systemu gospo-
darczego kraju. Zmierzamy do zbudowania systemu rynkowego. Jajios 
Kornai» jeden z najbardziej znanych na świecie ekonomistów z daw-
nego bloku wschodniego, w swej ostatniej książce "Droga do wolnej 
gospodarki", tak definiuje pojecie gospodarki rynkowej: 
"Wolna gospodarka to oczywiście gospodarka rynkowa, ale pojęcie 
jest bogatsze i nie sprowadza się do wskazania, że głównym koor-
dynatorem działań gospodarczych jest pewien specyficzny mecha-
nizm, rynek właśnie. Wolna gospodarka to gospodarka umożliwiają-
ca swobodne wejście, wyjście i uczciwa konkurencję na rynku. Po-
jęcie wolnej gospodarki zakłada również konfiguracje praw włas-
ności , a także określona strukturę instytucjonalna i politycz-
na. Chodzi o system promujący nieskrępowane tworzenie i zachowa-
nie własności prywatnej, sprzyjający sytuacji, w której sektor 
prywatny dostarcza przeważającej części produkcji i usług; o 
system, który pobudza indywidualna inicjatywę i przedsiębior-
czość, uwalnia je od nadmiernej interwencji państwa oraz chroni 
poprzez rządy prawa". 

Skonstruowanie takiego systemu w gospodarce surowcami mine-
ralnymi wydaje się sprawą dość odległą, tak z uwagi na istotne 
pozostałości systemu gospodarki centralnie planowanej, a także 
z uwagi na konieczny znaczny interwencjonizm państwa w tym sek-
torze gospodarki. Szczególnej troski państwa wymaga problem gos-
podarki surowcami energetycznymi. Rynek nie może być w tym przy-
padku regulatorem produkcji, natomiast polityka energetyczna 
winna uwzględniać wymogi praw ekonomicznych. 
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Niemniej konsekwentna budowa nowego systemu wymaga wproi^a-
dzenia szeregu zmiaji w zakresie zar^zadzeń i aktów prawnych, regu-
lujących gospodarkę zasobami. Dodatkowym elementem, który wymu-
sza konieczność zmian, Jest perspektywa przystąpienia Polski do 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

Gospodarka surowcami mineralnymi Jest tym działem gospodarki, 
który wymaga specyficznych i ściśle określonych działań tadc w 
obszarze polityki gospodarczej JaJc również - a może przede 
wszystkim - polityki podatkowej. Niedocenianie tego falctu Jest 
jedna z przyczyn aictualnie trudnej sytuacji przemysłu górnicze-
go. Warto przytoczyć słowa jakimi opisują politykę państwa w od-
niesieniu do zasobów naturalnych H. J. Barnett i Ch. Morse, auto-
rzy jednej z najważniejszych książek, poświeconych problematyce 
zasobów "Ekonomice zasobów naturalnych": 
" Sprawa składa sie co najmniej z czterech ważnych punktów: 
1. Zasoby naturalne wywieraja istotny wpływ na dobrobyt społecz-

ny i postęp. 
2. Zasoby naturalne, traktowane jako sektor ekonomiczny, w 

znacznie większym stopniu niż inne sektory wymagaja, zaintere-
sowania rządu. 

3. Zasoby naturalne traktowane jako sektor pol ityczny, również 
wymagaja, szczególnego zainteresowania rza,du. 

4. Znaczenie zasobów naturalnych dla dobrobytu społecznego wy-
pływa w znacznej mierze z przeświadczenia, że zasoby natural-
ne są szczupłe i co więcej mogą się wyczerpać oraz, że nie-
ostrożne gospodarowanie zasobami stanowi niebezpieczeństwo 
dla dobrobytu przyszłych pokoleń-" 

Przedmiotem naszego zainteresowania Jest obraz gospodarki zaso-
bami , jaki winien funkcjonować w gospodarce rynkowej. Jest on 
kształtowany przez następujące elementy: 
- koncesjonowanie działalności geologiczno-górniczej, 
" kryteria bilansowości. 
- klasyfikacja zasobów, 
- opłaty eksploatacyjne. 
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2. Racjonalna gospodarka zasobami kopalin 

Racjonalność gospodetrki zaisobami kopalin rozumiemy Jako mak-
symalizacje ich użyteczności i ma ona w odniesieniu do złóż ko-
palin specyficzne znaczenie. Wairunkuja Jê : 
1. ściśle określona lokalizacja złóż, 
2. nieodnawialność ich zasobów, 
3. zmiany w środowisku naturalnym, a często Jego częściowe 

zniszczenie w wyniku prowadzonej eksploatacji, 
4. wielosurowcowy charakter niektórych kopalin. 

Szczególne znaczenie ma nieodnawialność zasobów powodującą, 
że nadrzędnym kryterium racjonalności Jest zapewnienie długo-
trwałości użytkowania złoża. Ograniczyć należy możliwość użytko-
wania złoża dla doraźnie wysokich korzyści finansowych, które 
można osiągnąć w wyniku eksploatacji części złoża najbardziej 
opłacalnej pod względem ekonomicznym i technicznym, co sprzyja 
szybszemu wyczerpaniu zasobów złoża. Ograniczenie możliwe Jest 
poprzez system ekonomiczny, sprzyjający prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki złożem, zapewniający długotrwałość jego użytkowania 
oraz odpowiedni system kontroli wykorzystania złoża. 

Ściśle określoną lokalizacje złóż wymusza teren, na którym 
występuje złoże. Winien on być chroniony przez zagospodarowaniem 
uniemożliwiającym późniejszą jego eksploatację. 

Trzeci z wymienionych warunków w nawiązaniu - do pierwszego 
- Jest źródłem konf1iktów między potrzebami eksploatacyjnymi a 
żądaniami lub oczekiwajiiami w zakresie ocłirony środowiska wyma-
gającym, szczególnie w przypadku złóż unikatowych, podejmowania 
decyzji ograniczających ochronę środowiska. 

Wielosurowcowy charakter niektórych kopalin skalnych stwa-
rza możliwość różnego zużytkowELnia tej samej kopaliny. Kryterium 
racjonalności Jest w tym przypadku wykorzystanie kopaliny dla 
wytwarzania surowców o najwyższej wartości. 

Racjonalna gospodarka wymaga zatem: 
1. Identyfikacji obszarów możliwego występowania złóż i obszarów 

stwierdzonego występowania złóż. 
2. Ochrony terenów możliwego występowania złóż i obszarów na 
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których stwierdzono występowanie złóż przed ich zagospodaro-
waniem, uniemożliwiającym późniejsza eksploatacje. 

3. Wyboru optymalnego sposobu zagospodarowajiia złoża i użytkowania 
kopaliny. 

4. Stworzenia warunków motywacyjnych dla maksymalizacji wykorzys-
tania złoża. 

5. Kontroli gospodarki złożem (wykorzystania złoża i kopaliny). 

Służyć temu winny odpowiednio: 
- prognozowanie i dokumentowanie złóż oraz klasyfikacja ich za-
sobów z uwagi na stopień rozpoznania i użyteczność gospodarcza, 

- stworzenie odpowiednich gwarancji prawnych, zapewniających och-
ronę złóż w planach zagospodarowania przestrzennego, 

- koncesjonowanie eksploatacji, 
- ustalane - w sposób motywujący dobre wykorzystanie złoża -
opłaty eksploatacyjne, 

- nadzór górniczy. 

3. Kryteria bilansowości i kryteria przemysłowe złóż 

Podstawa dla oceny użyteczności gospodaz^czej Jest określenie 
wymagań, jakie musza spełniać złoża kopalin by mogły być przed-
miotem zainteresowania przemysłu i ocena zasobów złoża, które 
moga być zagospodarowane w oparciu o konkretny plan zagospodaro-
wania złoża. W pierwszym przypadku (dla zainteresowania przemys-
łu) wymagania stawiane złożu określają kryteria bilansowości, w 
drugim (dla zagospodarowania złoża) kryteria przemysłowe. 

Według art.25 Prawa Geologicznego (aktualnie obowiązującego) 
kryteria bilansowości to "... warunki, którym powinna odpowiadać 
kopalina i Jej złoże, aby zasoby tego złoża mogły być uznane za 
nadające sie do gospodarczo uzasadnionej eksploatacji..." 

Kryteria te miały obowiązywać podczas dokumentowania złóż i 
we wszystkich etapach działalności górniczej - od projektu zagos-
podarowania złoża aż do jego eksploatacji. Wytyczne Prezesa CUG 
(Zarządzenie nr 5 z dnia 17.04.1976) zmieniły nieco sposób defi-
niowania kryteriów, określając je Jako "zespół cech przyrodni-
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czych, wskaźników technicznych i ekonomicznych, ogólnie charak-
teryzujących weirunki jakie powinno spełniać złoże, aby nadawało 
się do wykorzystania". 

Zgodnie z Uchwala nr 94 z roku 1974 Rady Ministrów w spra-
wie poprawy gospodarki surowcami mineralnymi, która Jest ściśle 
związana z wspomniajnymi wytycznymi, działalność górnicza miała 
być realizowana przy kryteriach określonych innymi aktami praw-
nymi. Akty te to instrukcje odpowiednich Ministrów w sprawie za-
sad i sposobu ustalania zasobów przemysłowych poszczególnych ko-
palin. Zgodnie z tymi aktami zasoby bilansowe dzielą się na za-
soby przemysłowe i nieprzemysłowe. Zasoby przemysłowe to cześć 
geologicznych zasobów bilansowych, przewidywana do eksploatacji 
oraz określona na podstawie optymalnej z punktu widzenia tech-
nicznego i ekonomicznego koncepcji wykorzystania kopaliny. 

Zasoby nieprzemysłowe to niezaliczona do zasobów przemysło-
wych cześć geologicznych zasobów bilansowych złoża, które mimo 
spełnienia, geologiczno-górniczych i Jakościowych kryteriów bi-
lansowości nie są aktualnie przewidywane do wykorzystania ze 
względów tecłinicznych i ekonomicznych, ale mogą nadawać się do 
eksploatacji w przyszłości. 

Kryteria kwalifikacji do zasobów przemysłowych są kry-
teriami opisowymi podobnie Jak dla zasobów nieprzemysłowych czy 
pozabilansowych co niejednokrotnie powodowało, że te same zasoby 
mogły być kwalifikowane do różnych grup. Wskazują na to obszerne 
badania, które przedstawiono w publikacjach zespołu Pracowni 
Wykorzystania i Ochrony Zasobów Złóż. 

Cel takiego postępowania był dość Jasny, chciano zapewnić 
rentowność przemysłów surowcowych oraz pokazać wielkość zasobów 
naturalnych Jakimi dysponujemy. Wprowadzenie zasad gospodarki 
rynkowej, a przede wszystkim normalizacji i jednolitości rozli-
czeń walutowych, skorygowały pierwszy z w/w wsirunków 1 obok in-
nych mniej Istotnych czynników zadecydowały o konieczności zmian 

Jak wyobrażamy sobie funkcjonowanie kryteriów bilansowości w 
gospodarce rynkowej? Otóż kryteria bilansowości służą zdefinio-
waniu złoża i służą jego dokumentowaniu. Ustalane są na podsta-
wie ogólnych przesłanek techniczno-ekonomicznych możliwości eks-
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ploatacji, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań światowych. 
Funkcjonują, również kryteria przemysłowe, ustalone na podstawie 
szczegółowego rachunku ekonomicznego i okreś1ane na etapie za-
gospodarowsinia złoża. 

Obowiązujące dotychczas kryteria bilansowości w odniesieniu 
do szeregu kopalin ustalane były na podstawie danych techniczno-
ekonomicznych z okresu gospodarki centralnie planowajieJ. 
Wymagaja one weryf i kacJ i . W odni es i eni u do ni ektórych kopal i n 
należy oczekiwać zaostrzenia kryteriów, co spowoduje zmniejsze-
nie wielkości zasobów w bilajisie zasobów. 

Przykładowo zmiana kryteriów bilansowości w kopalniach rud 
cynku i ołowiu spowoduje zmniejszenie wielkości zasobów bilanso-
wych w kopalniach od 20% do 800% (kop. Bolesław). 

Kryteria bilansowości złóż węgla kamiennego dotychczas sto-
sowane sa zbliżone do stosowanych w innych krajach. Wskazane może 
być tylko ich uproszczenie polegające na rezygnacji ze zróżnico-
wanych wymagań co do minimalnej grubości pokładów i przyjecie 
jednej wartości grubości minimalnej (np. zgodnie z propozycja 
GIG 0,6 m dla węgli koksowych, 0,7 m dla węgli energetycznych i 
odpowiednio 0,4 i 0,6 m jako granicznej dla zasobów pozabilanso-
wych) . 

Jako dodatkowe, dotychczas nie stosowane, kryterium powinna 
być wprowadzona zawartość siarki ze względu na wymagania ocłirony 
środowiska (maksymalna 2% wg propozycji GIG). 

Dla udokumentowania geologicznego powinny być przyjmowane 
kryteria wynikające z ogólnych warunków, Jeikie musza być speł-
nione, by możliwość eksploatacji mogła być rozważana. 

Czynniki decydujące o technicznej możliwości eksploatacji 1 
jej opłacalności przy przyjęciu określonych metod wydobycia po-
winny być rozpatrywane Jak kryteria zasobów przemysłowych. 

4. Koncesjonowanie działalności gelogiczno-górniczej 

Według nowego Prawa Geologicznego i Górniczego wydobywanie 
kopalin ze złóż będzie wymagało uzyskania koncesji. Koncesji na 
wydobywanie kopalin będzie udzielało Ministerstwo Ochrony Środo-
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wiska^ Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W odniesieniu do kopalin 
podstawowych, do których zaliczany jest miedzy innymi węgiel ka-
mienny, wszystkie metale oraz cały szereg innych udzielenie kon-
cesji będzie wymagało uzgodnień z Ministerstwem Przemysłu i 
Handlu. Z uwagi na niezbyt znany projekt Prawa Geologicznego i 
Gkirniczego przedstawiamy obszerny fragment dotyczący koncesjono-
wania wydobycia. 

Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin powi-
nien określać: 
- złoże kopal iny 1 ub Jego cześć, która ma być przedmiotem 

wydobycia, 
- wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny oraz Jej 

przeznaczenie. 
- stopień wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszą-

cych i współwystępujących oraz użytecznych pierwiastków ślado-
wych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu, 

- projektowane położenie obszaru górniczego i jego granice. 

Wniosek o udzielenie koncesji winien być uzupełniony o za-
twierdzona dokumentacje geologiczna złoża kopaliny oraz założe-
nia projektu zagospodarowania złoża uwzględniające w szczególno-
ści przewidywany wpływ wydobycia kopaliny na środowisko oraz za-
mierzenia w zakresie jego ochrony, w tym określenie sposobu za-
gospodarowania odpadów i wód kopalnianych. 

Jeżeli ustawa zostanie zatwierdzona, zmieni ona w zasadniczy 
sposób dotychczasowy tryb funkcjonowania zakładów górniczych. 

5. KIasyfi kacja zasobów 

Z zagadnieniem kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin 
wiąże się problem klasyfikacji zasobów. Ma on jednak znacznie 
szerszy aspekt w przypadku węgla kamiennego, gdyż klasyfikacji 
zasobów dokonuje się w oparciu o trzy kryteria: 
- stopień rozpoznajiia złoża (kategoria rozpoznania). 
- użyteczność gospodar^cza (bilansowość. przemysłowość), 
- rodzaje i jakość węgla (typ węgla, zapopielenie). 
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Podział na kategorie rozpoznania (A - C ) oparty Jest na 
ocenie stopnia zbadeoiia złoża w zależności od zróżnicowania Jego 
budowy, określonej przez zakwalifikowanie złoża do jednej z 
trzecłi grup z uwagi na skalę złożoności tej budowy. Podstawowym 
kryterium^ na podstawie którego kwalifikuje sie zasoby do odpo-
wiedniej kategorii Jest odległość miedzy punktami rozpoznawczymi 
zróżnicowana w zależności od grupy złoża. 

Sposób oceny złoża, określony w obowiązującej od 1980 roku 
instrukcji ustalania zasobów złóż kopał In stałych, zezwala na 
dość duża swobodę interpretacji. Większość złóż węgla kamiennego 
zaliczana Jest do grupy II. Do grupy III zaliczane sa tylko zło-
ża silnie zaburzone tektonicznie. 

Ze względu na stopień zuskokowania i nieciągłość pokładów 
wiele złóż czy wiązek pokładów powinno być kwalifikowane do gru-
py III Cnp. pokłady warstw orzeskich i części złóż tektonicznie 
zaburzone). 

Szczegółowa analiza tektoniki złóż węgla i JeJ zmienności 
wskazuje, że stosowane gęstości sieci rozpoznawczej nie zezwala-
ją na właściwe rozpoznanie budowy złóż (w szczególności tekto-
niki nieciągłej) w poszczególnych kategoriach. Do rozpoznania 
złóż powinny być stosowane zasady rozmieszczenia otworów roz-
poznawczych przedstawione w tabeli 1. 

Uściślenia wymagają stosowane zasady wydzielania poszczegól-
nych kategorii zasobów. Porównanie z zasadami obowiązującymi w 
innych krajach, skłania do utrzymania dotychczasowego podziału 
zasobów na kategorie A, B, C , C . Jest to zgodne z tendencjami 

\ 2 
międzynarodowymi. Równocześnie istnieje potrzeba wprowadzania 
kategorii niższej D^, odpowiadającej wydzielanym dotychczas nie-
formalnie zasobom "szacunkowym". Do tej kategorii powinny być 
zaliczane zasoby dajace sie wykazać (udokumentować) na podstawie 
interpretacji geologicznej i nielicznych punktów rozpoznawczych, 
ale nie spełniające wymagań stawianych kategorii C . 

Ważnym zagadnieniem jest uściślenie zasad kwalifikacji zaso-
bów z uwagi na stopień rozpoznetnia, na podstawie kryteriów iloś-
ciowych odnośnie do dokładności szacowania zasobów i dokładności 
rozpoznania budowy złoża (w szczególności tektoniki). 
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Warunkiem zaliczenia zasobów do poszczególnych kategorii 
Jest także odpowiedni stopień zbadania JaJcości kopalin i warun-
ków górniczo-geologicznych eksploatacji, na co nie zwraca się z 
reguły dostatecznej uwagi. Na przykład kwalifikuje sie zasoby w 
wysokiej kategorii rozpoznania (B, A), mimo braku dostatecznych 
badań warunków inżyniersko-geologicznych, 

2 uwagi na użyteczność gospodarcza klasyfikacja zasobów Jest 
dwustopniowa i obejmuje: 
- ocenę bilansowości zasobów złoża, 
- ocene zasobów przemysłowych. 

Stosowany dotychczas, uprzednio omówiony sposób oceny biłaji-
sowości złoża spowodował zatarcie różnic między kryteriami oceny 
zasobów. Najlepiej Jest to widoczne na przykładzie grupy zaso-
bów "pozabilansowych grupy b", wydzielonych z uwagi na trudne 
warunki eksploatacji. Zasady ich wydzielania sa tożsame z zasa-
dami » wg których powinny być wydzielane zasoby nieprzemysłowe. 

Istnienie tej grupy zasobów (pozabilansowych grupy b) powo-
duje zatem, że kwalifikaćJa zasobów Jest niejednoznaczna. Za-
ciemnia też obraz gospodarki złożem, stawiając poza zaintereso-
waniem znaczna część zasobów (ok. 17% udokumentowanych zasobów w 
GZW, 21% w DZW, 7,5% w LZW). Konieczne Jest zatem uporządkowanie 
klasyfikacji zasobów z uwagi na użytkowość gospodarcza,. 

Zasoby dotychczas kwalifikowane Jako "pozabilansowe grupy b" 
powinny być klasyfikowane JaJco bilansowe nieprzemysłowe. Takie 
ujęcie zapewni im dostateczna ochronę. 

6. Opłaty eksploatacyjne 

Jednym z elementów kształtujących racjonalną gospodsur^kę za-
sobajni winny stać się opłaty eksploatacyjne. 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym opłata eksploatacyjna 
jest wnoszona od ilości kopaliny wydobytej ze złoża (lub też 
ilości surowca wzbogaconego) oraz średniej ceny sprzedaży surowca 
uzyskiwanej przez kopalnie. Dopuszcza się możliwość podwyższenia 
wysokości opłaty jak też jej obniżenia. 

Obniżenie opłaty podstawowej możliwe jest w przypadkach: 
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stosowania technologii sprzyjającej obniżeniu ujemnych wpły-
wów na środowisko oraz zagospodarowania kopalin towarzyszą-
cych (obniżenie do 50% opłaty podstawowej - obliczane od pod-
stawy opodatkowania podatkiem dochodowym), 
wydobywania kopaliny w szczególnych trudnych warunkach geolo-
giczno-górniczych (możliwość likwidacji opłaty podstawowej). 

2 kolei podwyższenie opłaty Jest możliwe w przypadku: 
- pozostawienia nie wybranych zasobów bilansowych złoża, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów (podwyższenie do 50% 
opłaty podstawowej - obciąża zysk po opodatkowaniu), 

- wydobywanie kopaliny w szczególnie korzystnych warunkach geo-
logiczno-górniczych (podwyższenie do 400% opłaty podstawowej 
co obciąży zysk po opodatkowaniu). 

Ponadto rozporządzenie dotyczące '̂ •̂ łat eksploatacyjnych wią-
że obniżenie lub podwyższenie opła danymi zawartymi w pro-
jekcie zagospodarowania złoża, w szczególności w zakresie zwięk-
szenia lub obniżenia stopnia wykorzystania zasobów bilansowych i 
obniżenia strat w złożu. 

Opłatę eksploatacyjna zalicza się do kosztów działalności 
podmiotu gospodarczego. Tak więc, tak realizowane opłaty eksplo-
atacyjne powodują wzrost kosztów, obniżajac podstawę opodatkowa-
nia podatkiem dochodowym. 

Przyjęta konstrukcja opłat winna skłaniać organ koncesyjny 
do określonych działań, wynikających z konkretnych zapisów praw-
nych: 
1, opracowania metodologii umożliwiającej powiązanie opłat z wa-

runkami górniczo-geologicznymi, bądź też oceny warunków gór-
niczo-geologicznych poszczególnych kopalń, co Jest zadamiem 
niezwykle trudnym i skomplikowanym; 

2. określenia stopnia wykorzystania zasobów bilansowych w opai— 
ciu o wieloletne badania, w celu stworzenia możliwości sko-« 
rzystania z zapisu przewidującego podwyższenie opłaty za po-
zostawienie niewybranych zasobów bilansowych, a w konsekwen-
cji obniżenie wskaźnika wykorzystania zasobów bilansowych. 
Należy zaznaczyć, że z uwagi na niejednorodność przepisów 
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dotyczących klasyfikacji zeisobów problem oceny gospodarki złożem 
w oparć i u o ws każn i k wyko rzystania zasobów bilansowych napo t ka 
na szereg trudności. 

System opłat eksploatacyjnych nie jest powiązany z zużyciem 
zasobów, a wiec nie stamowi mechanizmu stymulującego racjonalną 
gospodarką zasobami. Wypracowanie takiego mechanizmu winno sta-
nowić jedno z najważniejszych zadań badawczych mających na celu 
racjonalną gospodarkę zasobami złóż. 

Przedstawiając te uweigi krytyczne dotyczące obowiązującego 
systemu opłat eksploatacyjnych należy wspomnieć, że posiadają 
one pewne elementy pozytywne: 
- tworzą mechajiizm zasilający Narodowy Fundusz Ochrony Środowis-

ka i Gospodarki Wodnej oraz budżety gmin, 
- stwarzają pewną możliwość eliminowania wpływu zróżnicowanych 

warunków górniczo-geologicznych na rentowność kopalń. 

7. Podsumowanie 

Realizowane przemiany gospodarcze spowodowały wzrost zagro-
żenia dla racjonalnej gospodairki zasobami naturalnymi kopalin. 
Sprzyja temu brak spójnych rozwiązań prawno-organnizacyjnych i 
ekonomicznych. Jak to przedstawiono w pracy, elementami kształ-
tującymi gospodarkę zasobami są: 
- koncesjonowanie działalności geologiczno-górniczej, 
- klasyfikacja zasobów, 
- kryteria bilansowości i przemysłowości zasobów, 
- opłaty eksploatacyjne. 

Elementy kształtujące gospodarkę zasobami związane z syste-
mem gospodarki rynkowej (koncesjonowanie, system opłat eksploa-
tacyjnych) bedą wymagały ciągłego doskonalenia w odróżnieniu od 
elementów, które funkcjonowały w gospodarce planowej (klasyfika-
cja zasobów, kryteria bilansowości i przemysłowości zasobów). 
Rola kryteriów związanych z klasyfikacją zasobów wydaje sie być 
określona precyzyjnie. System opłat eksploatacyjnych w perspek-
tywie winien natomiast wiązać podatek od zji^ku i opłatę z tytułu 
zużycia zasobów. 
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Tabela 1 

Proponowana klasyfikacja złóż w 
rozpoznania 

zależności od dokładności 

Kat. Dokładność Prawdopodob. poprawności 
oszacowania interpretacji budoyy i 
zasobów 
(względna) % 

tektoniki złoża 
1) w skali 

ogólnej 
w skal i 
lokalnej 

Maksymalna wielkość 
bloku złoża doku-
mentowanego w 
kategori i 

< 10 1 1 przewidziany do 
eksploat. w ciągu 

1 - 2 lat 

B 10 - 20 1 0,5 przewidziany do 
eksploat. w okres, 
zwrotu nakł.inwest. 
lub w cia.gu 5 lat 

C 2 0 - 3 0 1 0,5 < 0,5 całe złoże przewi-
dzi ajie do zagospod. 

C 3 0 - 4 0 < 0 , 5 
2 

< 0,5 nie określa sie 

D > 4 0 < 0 , 5 
1 

dająca sie 
ustalić liczbowo 

< 0,5 nie określa sie 

1) maksymalny dopuszczalny błąd względny oszacowania na poziomie 
istotności O,OS 

2) odwrotność możliwej ilości wariantów interpretacji w ułamku 
dziesiętnym 
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Tabela 2 
Cechy pokładów i złóż węg 1 a decydujące o ich bilansowości i 

wartości przemysłowej 

Kryteria 
bilansowości 

WEirtość kryterium 
blinasowości wg 
propozycji GIG 

Kryteria zasobgj^ 
przemysłowych 

Grubość pokładu min. 0,8 - 0,6 m 

Grubość przerostów max. 0,5 m 

grubość pokładu 

grubość przerostów 

Wartość opałowa w 
furcie min. 12,6 MJ wartość opałowa 

Głeb. położenia max. 1500 m 

Zawartość popiołu max. 50% 

głeb. położenia 

zawartość popiołu 

Zawartość siarki max. 2% zawartość siarki 

Zawartość metali 
toksycznych 

temper, górotworu 

zuskokowanie 
zasól, wód wgłęb. 

zmienność grubości 
pokładu 

min.wlk.pow.pokładu 

min. wlk. pola warun-
kująca podjecie 
eksploatacji 

filary bezpieczeri, , 
oporowe, ochronne 

warunki inż.-geolog. 
hydrogeol., gazowe 

Łącznie z przerostami odpowiednio dla węgli energetycznych i 
koksowych; dla zasobów pozabilansowych odpowiednio min. 0,6 1 
0,4 m 

*m 
Ustalane indywidualnie dla każdego złoża (kopalni) na podsta 
wie przyjmowanych założeń techniczno-ekonomicznych zagospoda 
rowania złoża. 
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N O T A T K I 
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Zdzisław KŁECZEK 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Kraków 

GEOMECHANICZNE FORMY UTRATY STATECZNOŚCI WYROBISK GÓRNICZYCH 

S t r e s z c z e n i e 

Przedstawiajac interpretacje pojęcia stateczności wyrobiska 
górniczego wykazano, że utrata stateczności może być spowodoweina 
niewłaściwą współpraca obudowy z otaczającjm ja górotworem. Ma 
to miejsce przy intensywnych przejawach zjawisk reologicznych i 
pojawiajacjan sie wówczas deformacyjnym ciśnieniu górotworu na 

obudowę. 
Dynamiczna forma utraty stateczności wyrobiska górniczego jest 
tąpanie, mające swa przyczynę w niezrównoważonym bilansie prze-
mian energetycznych zachodzących w górotworze i ograniczonej 
jednocześnie możliwości przyjęcia przez ten górotwór naddatku 
energii. która jako energia kinetyczna zmienia sie w energie 
skutków tapania. 
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1. Geomechaniczne pojęcie stateczności wyrobiska górniczego 

Stan wyrobiska górniczego^ rozumiany Jako jego zdolność do 
spełniania określonych funkcji technologicznych, zależy od 
trzech podstawowych czynników: 
- stanu naprężeń panujących w górotworze otaczającym to wyro-

bisko, 
- własności geochemicznych skał, w których to wyrobisko zostało 

wykonajie, 
- wytrzymałości obudowy wyrobiska. 

Z punktu widzenia geomechaniki pod pojęciem stateczności 
wyrobiska rozumie sie taki stan» w którym procesy mechajiiczne 
zachodzące w układzie "górotwór - obudowa" maja kontrolowany i 
prognozowany z góry przebieg. Mówiąc inaczej, warunek statecz-
ność i Jest spełniony wówczas» gdy obciażenia przenoszone przez 
wymieniony układ sa mniejsze od obciążeń dopuszczalnych, zaś 
przemieszczenia układu mieszczą, się również w granicach prze-
mieszczeń prognozowanych. W przypadku zaś gdy któryś z tych 
warunków, łub też oba naraz nie są spełnione, wówczas mówimy o 
utracie stateczności. 

Proces utraty stateczności wyrobiska, przejawiający sie bądź 
to niszczeniem obudowy, bądź też nadmiernym Jej przemieszczeniom 
spowodowany Jest przede wszystkim zjawiskami zachodzącymi w 
otaczającym to wyrobisko górotworze. Ze względu na charakter 
tych zjawisk można dokonać umownego podziału na zjawiska powolne 
związane z reologicznymi własnościami skał i zjawiska gwałtowne, 
których przyczyna tkwi w nagłym wyzwalaniu uprzednio nagromadzo-
r̂ ĵ w górotworze energii i jej zamianie w energię skutków. Jeśli 
te dwa rodzaje zjawisk zachodzących w górotworze powiązać z po-
tencjalną możliwością utraty stateczności wyrobiska górniczego, 
to w przypadku pierwszym będziemy mieć do czynienia z postępu-
jącymi w czasie przemieszczeniami konturów wyrobiska, które przy 
niedostatecznej podatności obudowy - spowodują jej stopniową de-
formacje, nie wyłączając w skrajnym przypadku Jej zniszczenia. 
W przypadku drugim msony zaś do czynienia z procesem gwałtownej 
utraty stateczności górotworu w sąsiedztwie wyrobiska, połączo-
nym z wykonaniem pewnej pracy fizycznej, manifestującej sie 
ruchem ku wyrobisku. 
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2. Stateczność wyrobisk w^onywanych w górotworze o własnościach 
reologicznych 

Dla wykazania wpływu własności skał na stateczność wyrobisk 
posłużmy sie związkiem pomiędzy naprężeniami i odkształceniami 
o postaci: 

1 
e = [ <r - xj(t) (<r + o* ) ] 1 1 2 3 

E(t) 

1 
e = [ <r - u(t) (o- + o- ) ] [2. 1. ] 2 2 3 1 

E(t) 

1 
e = [ (j. - i;(t) (o- + (T ) ] 
3 3 1 2 

E(t) 

gdzie: 

(T̂ , ~ naprężenia i odkształcenia główne Ci = 1,2,3) 
E(t), u(t) - funkcje zależne od czasu i własności skał (rys.l) 

E - E O 00 
E(t] = E {1 - [ 1 - exp(-at^)]> 

o 
E 
o 

[2.2] 

l - 2v E - E 0 O 00 
u(t) = • [1 - eypC-at'^)]} 

2u E o o 

E , E - natyclimiastowy (E ) i długotrwały (E ) moduły odkształ o 00 O 00 
cenią wzdłużnego 

O s E < E CD O 
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tĵ  - moduł odkształcenia poprzecznego 
a,/3 - parametry reoiogiczne 

Z powyższego zapisu wynika, że parametrem decydującym o 
zjawiskach zactiodzacych w górotworze w sąsiedztwie wyrobiska 
Jest iloraz E /E (rys.l), bowiem gdy: 

00 O 

E^ = E^ mamy do czynienia z górotworem sprężystym, w któ 
rym obudowa wyrobiska obciążoną Jest Jedynie ciś 
nleniem statycznym; 

O < E^ < E^ mamy do czynienia z górotworem reologicznym o wy 
gasajacym chsirakterze zjawiska pełzsinia; 

E^ = O mamy do czynienia z górotworem reologicznym o nie 
ograniczonym charsikterze zjawiska pełzania. 

Wyeksponowany w tym miejscu charaJcter zjawiska pełzania rzutuje 
w zasadniczy sposób na współpracę obudowy z górotworem. Można 
bowiem wykazać na drodze analitycznego rozwiązania stanu naprę-
żeń i odkształceń górotworu na konturze wyrobiska, że w zależ-
ności od charakteru zjawiska pełzania współpraca ta ma różny 
charakter. 

W przypadku wygasającego pełzauiia (rys.2), istnieje możli-
wość sterowania wielkością ciśnienia deformacyjnego górotworu na 
obudowę. Sterowanie to polega, ogólnie biorąc, na doborze obudo-
wy o takiej sztywności oraz podporności, aby spełniony był waru-
nek stateczności. Natomiast dla górotworu cechującego się pełza-
niem nieograniczonym, końcowa wartość ciśnienia deformacyjnego 
równa Jest ciśnieniu pierwotnemu górotworu. 

Biorąc pod uwagę aktualnie osiągane robotami górniczymi głę-
bokości oraz realne podporności obudów, sztywnością obudowy moż-
na Jedynie sterować czas, po upływie którego przekroczony 
zostanie warunek wytrzymałościowy dla obudowy. Gdy czas ten Jest 
dłuższy od czasu funkcjonowania danego wyrobiska, warunek sta-
teczności Jest spełniony. 

Natomiast dla wyrobisk o długotrwałym okresie funkcjonal-
ności, praktycznie rzecz biorąc nie ma możliwości spełnienia wa-
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runku stateczności i jedynym rozwiązaniem technologicznym sa. ko-
lejne przebudowy wyrobisk. 

3. Dynamiczna utrata stateczności wyrobiska 

Wykonanie w masywie górotworu wyrobiska górniczego jest 
przyczyna, pewnych przemian energetycznych, które wynikają z za-
sady zachowania energii. PrzemiaLny te można w uproszczeniu 
opisać następującym bilansem: 

ZA + A = A + L + A [3. 1. ] 
P z r z k 

gdzie 
ZA - suma energii pierwotnej górotworu, wynikająca z naprężeń p 

grawitacyjnych i zaburzeń tektonicznych, 
A^ - energia mająca swe źródło w koncentracji naprężeń wokół 

wyrobiska i ewentualnych impulsach zewnętrznych (np. 
wstrząsy górotworu), 

A - energia rozproszona na odkształcenia trwałe, procesy reo~ 
r 

logiczne, efekty termiczne itp. , 
L^ - praca zniszczenia, która zostaje zużyta na utworzenie się 

strefy spękań wokół wyrobiska. 
A - energia kinetyczna wywołująca ruch skał ze strefy spękań 

ku wyrobisku wraz z energią sejsmiczną. 

Rozpatrując prawą stronę bilansu energetycznego [3.1.1 jako 
stosunek prowadzonej działalności górniczej, można wyróżnić trzy 
przypadk i: 
I. 

Z A + A = A ; L = A = 0 
p z r z k 

co oznacza występowanie wyłącznie deformacyjnego ciśnienia 
górotworu na obudowę, wynikającego z przemieszczeń konturów 
wyrobiska w czasie 

II. 
2 : A + A = A + L ; A = 0 p z r z k 
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co oznacza powstanie strefy spękań wokół wyrobiska, która 
Jest przyczyna występowania również (oprocz ciśnienia defor-
macyjnego) statycznego ciśnienia górotworu na obudowę 

III. 
2 : A + A « A + L + A ; A > 0 

p z r z k k 

• • • • co oznacza, ze oprocz energii rozproszonej i pracy zniszcze-
nia istnieje pewien nadmiar energii, która Jako energia ki-
netyczna spowoduje wyrzut zniszczonego obszaru górotworu ku 
wyrobisku, utożsamiany 2 dynamiczna, forma utraty statecznoś-
ci wyrobiska górniczego. 

Ta dynamiczną formę utraty stateczności wyrobiska modeluje kon-
strukcja prętowa kratownicy Misesa (rys.3), dla której war^unek 
przeskoku węzła O do położenia O' wynika z utraty równowagi 
układu prętów: 

P > 2 EF( . - 1 
1 

. 3 ' h + a 
. 2 h + a 

o 

) sina [3.2.] 

W odniesieniu do górotworu warunek dynamicznej utraty statecz 
ności, wynika z bilansu energetycznego [3.1.] Jako: 

A > L + A - EA [3.3. ] 
2 z r p 

Przeanalizujmy prawą stronę nieróności [3.3.] 2 uwzględnieniem 
pełnej charakterystyki naprężeniowo-pr2emieszc2enioweJ skał, 
ujawniającej ich wytrzymałość pozniszczeniową. Biorąc pod uwagę 

(r) tą wytrzymałość (R ) oraz głębokość na jakiej wykonane jest 
C 

wyrobisko, mogą zaistnieć dwa przypadki. 
Dla przypadku przedstawionego na rys.4, gdzie: 

p < R 
z c 

nadmiar energii wywołanej narastaniem przemieszczeń określa wy 
rażenie: 
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2. fladaiila 1 ekspettyzy w zakresie modernizacji systemów eksploa-
tacji zs szczególnym uwzfjlędnlenlem likwidacji zrobów oraz 
Ich Izolacji. 

3. Ocena zdolności wydobywczej kopalni (rejonu kopalni) z uwagi 
na Istniejące zagrożenia naturalne (metan, polary, tempera-
tura, tąpania, wstrząsy, ochrona powierzchni). 

4. Prognozowanie wpływu eksploatacji na powierzchnią, opracowy-
wanie technologii zmniejszania wpływów eksploatacji zawałowej. 

5. Utylizacja odpadów przemysłowych w górnictwie: 
- badania własności fizyko - mechanicznych 1 chemicznych 

odpadów przemysłowychj 

- opracowywanie technologii utylizacji odpadów d H konkretnych 
warunków kopalń. 

6. Wykonywanie bedail szczel i nowa Łodci dla potrzeb technologii 
górniczych. 

7. Ochrony wyrobisk korytarzowych w warunkach silnej ich defor-

macji i wypiętrzani 8 spągu. 

P. Dostosowywanie Istniejących l opracowywanie nowych technologii 

uszczelniania 1 wzmacniania górotworu, z wykorzystaniem 

Środków uszczelniających o dzlsłanlu ekspansywnymi oraz 

środków na bazie polimerów syntetycznych dla zmnlejsźenlfe 

zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach podziemnych 

1 zwiększenia bezpieczeństwa pracujących tam załóg, klejenia 

stropu, przeciwdziałania wypływom wód 1 gazów. 
« 

9. Badania laboratoryjne 1 techniczne dla ustalenia koniecznej 
długości obudowy kotwlowej w fszle projektowanla a także 
sprawdzania projektu. Badania takie są wymagane przez 
Urząd Górniczy dla kontroli stanu obudowy kotwlowej (w tym 
1 kotwi linowych) oraz pełny zakres badarl dla kontroli stdnu 

zakotwionego stropu, 

10. Ekonomiczna ocena skutków zubożenia w kopalniach rud< 

11. Badania cech masywu skalnego (głównie Serii złożowej) dla 
opracowania klasyfikacji skał ułatwiającej dobór obudowy 
i sposób kierowania stropem w gdrnlctwle rud. 

12. Badania przejawów ciśnienia górotworu w sąsiedztwie wyrobisk 

korytarzowych 1 eksploatacyjnych w rejonach wdrażania nowych 

technologii wybierania złóż oraz interpretacja badarl "In situ"; 



13. Magazynowanie substancji użytecznych i składowanie odpadów 
przemysłowych w złogach solł. 

H . Wsprtłudzlał w problematyce tecłinologii odsalania wdd kopalnia 
nych z WKW I utylizacji odpadów. 

15. Przeciwdziałanie wartinkom powstawania zatjrożeił naturalnych 
w górnictwie solnym. 

16. Wykorzystanie bogactw mineralnych Podkarpacia Krakowskiego 
dla celów zdrowotnych. 

17. Zagadnienia geoekologlcznej reglonlzacji G.Z.W. w aspekcie 
ochrony i wykorzystani a Jego zasobów. 

18. Zwalczanie zagrożenia metanowego 
- prognozowanie zagrożenia metanowego 
- projektowanie i obliczanie sieci odmetanowania, 

19. Obllcznnle sieci wentylacyjnej 
- wykonywanie schematów potencjalnych 1 bezpleczertstwo 
sieci wentylacyjnej 

- zdejmowanie charakterystyk wentylatorów 
- projektowanie wen ty 1acji kopalni 
- dobór wentylacji w polach eksploatacyjnych 
- uszczelnianie zrobów 4clan zawałowych 
- programy obliczeniowe rozpływu na IBM. 

20. Przewietrzanle wyrobisk ślepych 
- optymalny dobór wentylacji lutniowej 
- prognoza warunków klImatycznych 
- programy obliczeniowe na IBM. 

Zwalczanie zagrożonia pożarowego 
- programy komputerowe symulacji pożaru 

22. Analiza przyczyn wypadków przy pracy wyznaczająca kierunki 
profilaktyczne wypadków. 

?}. Ucena I dobór dysz zraszających, stosowanycti w zwalczaniu 
zapylenia powietrzą kopalnianego. 
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L + A - SA = X [f(z} - p ] d2 [3.4, ] z r p z Z 
1 

gdzie: 
f(z) - nieliniowa funkcja opisuja.ca związek pomiędzy napręże-

niami i przemieszczeniami 
Z - rozwiązanie równania f(z3 - p = 0 1 Z 
Z - aJctualne przemieszczenie 
2 - przemieszczenie krytyczne dla 5 = R kr z c 

(r) R - wytrzymałość poznlszczeniowa c 

Ponieważ istnieje Jedno rozwiązanie równania f(z) - p = O z 

z < 1 
1 

zatem nadwyżka energi i jaka może pochłonąć górotwór otaczajacy 
wyrobisko jest nieskończenie duża; 

lim (L + A - SA ) = co [3.5. ] 
z r p z#oo 

Oznacza to brak możliwości zamiany tej nadwyżki energii w ener-
gie kinetyczna skutków. Innymi słowy nie może tu nasta.plć dyna-
miczna utrata stateczności górotworu. 

Dla przypadku przedstawionego na rys.5: 

p > R z c 

w wyniku rozwiązania równiania f(z) - p = 0 otrzymuje sie dwa z 
pierwiastki: 

Z < 1 oraz Z > 1 
1 2 

Oznacza to, że nadwyżka energi i jaka może pochłonąć górotwór 
otaczający wyrobisko jest ściśle określona i wynosi: 

lim (L + A - ZA ) = A [3.6.] 
Z r p max z ^ 
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Jeśli zatem wielkość energii wynikającej z koncentracji naprężeń 
wokół wyrobiska i ewentualnego impulsu zewnętrznego przekroczy 
wielkość energi i określonej wyrażeniem [3.6.], to różnica tych 
wielkości zamieni sie w energię kinetyczną skutków: 

A = A - A [3.7.] k z inax 

która spowoduje utratę stateczności o charakterze dynamicznym. 
Tak więc warunek dynajniczneJ utraty stateczności górotworu 

otaczającego wyrobisko będzie spełniony, gdy: 

p < R z c 
i Jednocześnie: 

z 
2 

A > J [f(z) - p ] dz z z 
2 1 

Powyższe kryterium dynamicznej utraty stateczności górotworu 
wokół vfyrobiska» daje możliwość oszacowania wielkości energii 
kinetycznej [3.7.]. Jeśli wielkość tej energii przekroczy odpor-
ność obudowy na obciążenie dynauniczne, wówczas mamy do czynienia 
z tąpnięciem. Jako gwałtowną formą utraty stateczności wyrobiska 
górniczego. 

Rozwiązane tu oddzielnie trzy rodzaje utraty stateczności 
wyrobi ska - mające swą przyczynę w ci śni eni u stat ycznym, 1 ub 
ciśnieniu deformacyjnym lub też w tąpnięciu - wzajemnie się nie 
wykluczają. Oznacza to, że w rzeczywistych warunkach geologicz-
no-górniczych należy liczyć się z możliwością wystąpienia złożo-
nego procesu utraty stateczności wyrobiska, dla którego omówione 
przypadki stanowią superpozycję skutków. 



i«t) = E, 
E, 

Oirodck sprfżysfy 

t 

t 

Rys. 1 



przcmttszatnic konturu wyrobiska (obudowy) 

Rys. 2 

Rys. 3 



Lj^Af-EA, 

Rys . 4 

Rys • 5 
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Paweł KKZYSTOLIK 

Kopalnia Doświadczalna "Barbara** 
Główny Instytut Górnictwa 
Mikołów 

ZWALCZANIE ZAGROZEN METANOWYCH I WYRZUTOWYCH 
W KOPALNIACH 

S t r e s z c z e n i e 

Metan towarzyszy złożom kopalin użytecznych i wydzielajac 
się podczas eksploatacji do wyrobisk górniczycti stanowi 
potencjalne źródło poważnego zagrożenia wybuchem, a tym samym 
zagraża życiu zatrudnionej pod ziemia załogi. 

Wyrzuty gazów i skał stanowia nadal poważne zagrożenie dla 
pracujących pod ziemia górników. Problem zwalczania tego 
zagrożenia nie Jest w pełni rozwiązany. 

W referacie przedstawiono aktualny stan obydwu zagrożeń w 
polskich kopalniach węgla kamiennego oraz główne 1 inie ich 
zwalczania. 

Na tle zaistniałych w ostatnich 10-ciu latach wydarzeń, 
przedstawiono ich przyczyny oraz konieczne środki dla uniknięcia 
podobnych zdarzeń w przyszłości. 
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ZWALCZANIE ZAGROŻENIA METANOWEGO 

1. Wprowadzenie 

Metan towarzyszący złożom kopalin użytecznych i 
wydzielajac się podczas eksploatacji do wyrobisk górniczych 
stanowi źródło poważnego zagrożenia dla ciągłości ruchu kopalni 
oraz życia zatrudnionych pod ziemią górników. 

Największe katastrofy górnicze były spowodowane wybuchami 
metanu, badż wybuchami metanu i pyłu węglowego. 

W polskim górnictwie silnie nasycone metanem są przede 
wszystkim złoża węgla kamiennego. Na 70 kopalń węgla kamiennego 
jedynie 15 można uznać za niemetanowe. Sa one zlokalizowane 
we wschodniej i północno-wschodniej części Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. 

Spośród 55 kopalń metanowych w 19 wydobycie węgla byłoby 
niemożliwe gdyby nie stosowano drenażowego ujmowania metanu z 
górotworu. 

Towarzyszące eksploatacji wydzielanie się metanu do ściany 
i wyrobisk przylegających uzależnione jest od całego szeregu 
czynni ków geo1ogi cznych i górni czo-techni cznych, z których 
najważniejszymi są: 
- metanonośność danego pokładu węgla i pokładów towarzyszących 

oraz skał otaczających, 
- wielkość wydobycia, 
- warunki geologiczne w rejonie rozpatrywanych wyrobisk, 
- sposób kierowania stropem» 
- kierunek prowadzenia eksploatacji (do pola lub od pola), 
- ilość doprowadzanego powietrza do rejonu ściany oraz rozkład 

potencjału aerodynamicznego, 
- zmiany ciśnienia atmosferycznego. 

Określenie każdego z wymienionych czynników jest bardzo 
trudne lecz niezbędne dla prawidłowego określenia zagrożenia 
metanowego oraz ustalenia sposobu jego zwalczajiia. 

Przy eksploatacji ścianowej od pola w pokładach metanowych, 
w przypadku ścian zawałowych podłużnych, miejscem wzmożonego 
wydzielania metanu jest naroże chodnika wentylacyjnego i ściany. 

Wypływ metanu warunkowany jest praktycznie punktowym 
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"przyłożeniem" depresji do naroża zrobów ścianowych wysysających 
gaz ze zrobów do chodnika wentylacyjnego. 

Należy więc liczyć sie z przekraczELniem dopuszczalnych 
koncentracji metajiu w warunkach prowadzonej eksploatacji i 
występowaniem 1icznych potencjalnych źródeł zapłonu metanu 
(roboty strzałowe, iskry elektryczne, iskry mechaniczne 
powstające przy urabianiu, ognisko pożarowe, iskry mogące 
powstać przy oberwaniu warstw stropowych, iskry 
elektrostatyczne, otwarty płomień itd). 

Na podstawie przeprowadzonych badań w ścianach kopalń 
silnie metanowych stwierdza się, że w zależności od istniejących 
warunków górniczo-geologicznych takich jak: 

zaleganie w bliskiej odległości poniżej pokładu 
eksploatowanego innych silnie metanowych pokładów, 
rodzaju skał spągowych determinujących dynamikę migracji 

me t anu, 
ciśnienia złożowego gazu, 
ciśnienia eksploatacyjnego wzdłuż frontu ściany wraz z za-
sięgiem wpływów eksploatacji, 
rozkładu potencjałów aerodynamicznych w rejonie 
wentylacyjnym eksploatowanej ściany, 

występuje spągowe wydzielanie metanu, powodujące jego 
gromadzenie się pod trasa, przenośnika zgrzebłowego o stężeniach 
mogących przekroczyć dopuszczalne graniczne zawartości. 

Technologie eksploatacji i sposób wentylacji ściany nie 
zapewniaja dostatecznego przewietrzania przestrzeni pod 
przenośnikiem ścianowym, które obniżyłoby stężenie metanu do 
wartości bezpiecznej. Przy takich nagromadzeniach metanu 
istnieje możliwość zainicjowania zapłonu metanu pod 
przenośnikiem od iskier mechanicznych przy urabianiu zwięzłych 
skał skłonnych do iskrzenia. 

Szczególnie krytyczne stany występują w momencie 
równoczesnego uruchamiania przenośnika zgrzebłowego i kombajnu 
po dłuższym postoju. 

Konsekwencja tego może być przeniesienie się zapłonu metanu 
pod trasa przenośni ka śc i Etnowego do miejsc o wi ększym 
nagromadzeniu się metanu w wolnej przestrzeni ścianowej. 
Niestety obecność niebezpiecznych nagromadzeń metanu pod 
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przenośnikami doprowadziła Już do katastrof. Gdyby nawet takich 
przykładów nie znano, zagrożenie Jest ewidentne i może 
spowodować wybuch metanu, a także zainicjować i rozwinąć wybuch 
pyłu węglowego. 

Znalezienie i właściwe rozeznanie przyczyn powstawajiia 
wzmożonego zagrożenia metanowego w narożach ścian, zwłaszcza w 
sąsiedztwie chodnika wentylacyjnego oraz pod przenośnikami 
ścianowymi poprzez prowadzone badania, pozwoliło na wybór 
optymalnych metod likwidacji tych zagrożeń. 

2. Zagrożenia wybuchem metanu 

Zagro ż e n i e me t anowe wys t e puj e w 53 ko pa1n i ach (na ogó1na 
liczbę 70), a wydobycie osiągane z pokładów metanowych ststnowi 
ok.55% całkowitego wydobycia węgla kamiennego. W 24 kopalniach 
roboty górnicze prowadzone sa, w pokładach zaliczonych do 
najwyższej tj. IV kategorii zagrożenia metanowego. 

W wyniku przemieszczania się eksploatacji złóż węgla na 
duże głębokośc i oraz rozwoju wydobyć ia w silnie met anowym 
Rybnickim Okręgu Węglowym ilość wydzielającego się w kopalniach 
metanu w ostatnim 5-ieciu systematycznie rosła: (tabela 1). 

Tabela 1 

Rok 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Metanowość 
min m^ 
Odmetanowa-
nie min m^ 
Wskaźnik 
odmetanowa-
nia (%) 27, 1 

I 1 1 1 ) 
882,4 952,3 1026,8 1037,2 1047,5 982,7 

244,2 258,3 

27, 1 

283,4 286,2 284,6 262,8 

27,6 27,6 27,1 26,5 

Wzrostowi metanowośći nie towarzyszył wzrost ujęcia metanu 
przez odmetanowanie, przeciwnie, w latach 1988-90 wskaźnik 
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odmetanowania systematycznie maleje. Oznacza to, że zwiększa sie 
ilość metaLnu na drogach wentylacyjnych, co zwiększa zagrożenie 
metanowe w kopalniach. 

Ins t a1owana w kopa1ni ach me t anowych aparat ura 
metanometryczna rejestruje ponad 1 mld m czystego metanu 
wydzielającego sie w ciągu roku z górotworu w wyniku 
przeprowadzonej działalności górniczej. 

W rzeczywistości z górotworu wydziela sie co najmniej 
drugie tyle metanu, ponieważ w szeregu słabiej metanowych 
kopalniach nie stosuje sie metanometrii, a szacunkowe wyliczenia 
sa bardzo zaniżone. 

Wzrost ilości uwalnianego metanu z górotworu. pomimo 
obniżenia się wydobycia, jest spowodowany wzrastającą 
metanonośnościa, pokładów węgla na dużych głębokościach. 

Wysokie ciśnienia statyczne panujące na dużej głębokości 
powodują jeszcze inny niekorzystny efekt, polegajacy na 
dynamicznym wydzielaniu się z górotworu dużych ilości gazu w 
bezpośrednim sąsiedztwie frontu eksploatacji. 

W przypadku gdy w zasięgu wpływów eksploatacji nawet bardzo 
silnie met ano we go po kładu, brak i nnych silnie metanowyc h 
pokładów, wówczas można skutecznie zwalczać zagrożenie metanowe 
doprowadzając odpowiednie ilości powietrza do rejonu 
eksploatacji. 

Natomiast gdy w zasięgu wpływu eksploatacji pokładu o 
niskiej metanowości zalegaja silnie metanowe pokłady węgla, to 
zagrożenie wybuchowe może być bardzo wysokie, ponieważ 60-80% 
metanu wydziela sie z urobionej calizny węglowej pokładu 
wybieranego, a pozostała ilość z pokładów sąsiednich nadebranych 
i podebranych. Wydzie1anie metanu bywa ni erównomierne, przy 
bardzo dużych nagromadzeniach metanu w zrobach za ścianą. 

Powoduje to poważne zagrożenie wybuchem metanu w narożu 
ściany z chodnikiem wentylacyjnym zwłaszcza gdy eksploatacje 
prowadzi sie od pola z likwidacją chodnika wentylacyjnego i 
przewietrzaniem zwrotnym. 

Metan wówczas znajduje się też za sekcjajni obudowy 
ścianowej i na linii likwidowania chodnika. Do szczególnie 
niebezpiecznych sytuacji wybuchowych może dochodzić w przypadku 
pozostawiania za ścianą niezlikwidowanego odcinka chodnika, 
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stanowiącego zbiornik metajiu. 
Zmiany potencjałów aerodynamicznych w obrębie naroża ściany 

i chodnika przyściajiowego mogą powodować szybkie przemieszczanie 
metanu ze zrobów przez obiegowe prądy powietrza. 
Takie nagłe dopływy metanu ze zrobów do chodników przyścianowych 
mogą zostać niezauważone przez stosowane obecnie w kraju systemy 
me t anome t ryc zne. 

Największe zagrożenie metanowe w w ścianach prowadzonych z 
zawałem stropu występuję gdy w stropie zasadniczym są grube 
trudnorabujące sie piaskowce. Są one często kolektorami metanu, 
co powoduje jeszcze bardziej intensyvme wydzielanie się metanu 
do zrobów ścianowych. 

Najgroźniejszy ef ekt występuje w momencie okresowego 
załamywania się piaskowców w dużych blokach. Może wówczas 
dochodzić do gwałtownych przemieszczeń metanu w zrobach i 
wypchnięcie go do wyrobisk (ściana, chodniki przyścłanowe). 
Zmiany warunków metanowych mogą dokonywać się z bardzo dużą 
dynamiką i szybkością, stwarzając zagrożenie wybuchem metanu. 

3. Vybuchy netanu w kopalniach PV 

Skutkiem rosnącego zagrożenia metanowego w kopalniach PW 
były tragiczne wybuchy metanu, które w ostatnich latach miały 
miejsce w kopalniach: 
- Wałbrzych w grudniu 1985r 
- Mysłowice w lutym 1987r 
- Halemba w styczniu 1990r 
- Victoria w październiku 1990r 
- Śląsk w grudniu 1990r. 

W dniu 22.12.1985r zaistniał w przekopie III zachodnim na 
poziomie 200 m w KWK "Wałbrzych" tragiczny wybuch metanu w 
wyniku którego zginęło 18 górników. Wybuch został zainicjowajiy 
iskrami elektrycznymi powstającymi na styku odbiornika prądu 
elektrowozu z drutem ślizgowym. 

Płomień wybuchu objął 510 m wyrobisk, a fala ciśnieniowa 
178B m. Zasięg płomienia oraz fali ciśnienia został ograniczony 
prawidłowym działaniem zapór przeciwwybuchowych. 

Nasuwa się pytanie, w jalci sposób w przekopie z 
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telemetryczna, trakcja, ślizgową, zaliczonym do pomieszczeń "a" 
zagrożenia metanowego mogła wystąpić wybucłiowa mieszanina 
metanu? 

Przeprowadzone badajiia powypadkowe wykazały, że źródłem 
wypływu metanu do wyrobisk objetycłi wybucłiem była szczelina pow-
stała w wyniku podebrania przekopu III przez ścianę nr 142 w 
pokł. 430. Bezpośrednia przyczyna wzrostu stężenia metanu był 
zator w pochylni, który znacznie zmniejszył ilość 
przepływającego powietrza. 

W dniu 4 lutego 1987r zaistniał w ścianie 317 w pokładzie 
405 na poziomie 500 mm tragiczny wybucłi metanu i pyłu 
węglowego, w wyniku którego zginęło 17 górników, a dalszycłi 13 
uległo wypadkom ciężkim. Płomień wybucłiu objał swoim zasięgiem 
1574 m wyrobisk, a fala ciśnieniowa 1586 m. 

Wybucti został zainicjowany robotami spawalniczymi 
prowadzonymi na łańcucłiu przenośnika ścianowego, w wyniku 
których zapal ił się metan znajdujący się pod przenośnikiem, a 
płomień został przeniesiony lontem metanowym do pochylni 
odstawczej. 

Źródłem metanu tworzącego lont metsinowy były zroby oraz 
sąsiedztwo metanonośnego uskoku. Natomiast bezpośrednią 
przyczyna powstania lontu było znaczne ograniczenie prędkości 
powietrza w ścianie, spowodowane spięciem wentylacyjnym wskutek 
otwarć ia tam. Lont metanowy przeni ósł płomi eń do chodni ka 
odstawczego, gdzie nastąpił wybuch metanu, który przeszedł w 
gwałtowny wybuch pyłu węglowego. 

W dniu 10 stycznia 1990r w KWK "Halemba" w rejonie 
skrzyżowania ściany 12 z chodnikiem ścianowym 13 w pokł.506, 
partia "H" na poziomie 1030 m nastąpiło zapalenie metanu i słaby 
wybuch metanu, w wyniku którego zginęło na miejscu 6-ciu 
górników, a dalszych 13-tu zmarło na skutek doznanych rozległych 
oparzeń. 

W wyniku zawału skał stropowych w zrobach nastąpiło 
wypchniecie metanu do ściany, co zostało potwierdzone przez 
metanometrię automatyczną. 

Niesprawność przegrody wentylacyjnej zabudowanej na 
skrzyżowaniu ściany 13 z chodnikiem 13, spowodowana trajisportem 
kabli, przyczyniła się bezpośrednio do powstania wybuchowych 



214 Undergroiind Exploitation School '92 
ttSSSSBSK 

steżeń metanu we wnęce znajdującej sie w rejonie skrzyżowania od 
strony zrobów. 

Wskutek iskrzenia mechanicznego powstającego przez tarcie 
noży kombajnu o skały spadowe został zapalony metan, znajdujący 
sie pod przenośnikiem ścianowym, płomień przeniósł się pod 
przenośnikiem aż do napędu^ skąd nastąpił przeskok do wnęki od 
strony zrobów powodując wybuch. Mechanizm taki potwierdzają 
zarówno wyniki badań powypadkowych, jak i zeznania bezpośrednich 
środków zdarzenia. 

W dniu 10.10.1990r w rejonie oddz.GS, w pokładzie 316/317 
na poziomie +20 m pola "Witold" KWK "Victoria" nastąpiło 
zapalenie metanu podczas wykonywania robót strzałowych w wyniku 
którego zginęły 3 osoby. 

Przyczyna powstania nagromadzeń metanu w wyrobisku, w 
którym nastąpił wypadek była niewłaściwa wentylacja (chodnik o 
dużym nachy1enłu prowadzonym po wznios1e) wskutek czego zbyt 
mała była ilość i prędkość powietrza w chodniku. 

Bezpośrednią przyczyną zaistniałego wypadku było 
wykonywani e robót strzałowych z pomi n i ec i em wymogów przep i sów 
(niewłaściwy sprzęt strzałowy, niesprawna linia strzałowa, brak 
pomiarów stężenia metanu przez strzałowego). 

W dniu 18.12.1990r w rejonie ścian U i 2J. w pokł.502J KWK 
" S1ąs k" nas t ąp iło zapalen i e i wybuch me t anu w wyni ku kt órego 
zginęło 4 górników, a 34 uległo poparzeniu, w tym 10-ciu ciężko. 

Przyczyny zaistniałego wybuchu nie zostały dokładnie 
zbadane, gdyż rejon ścian U i 2J został zatamowany ze względu 
na pojawienie się tlenku węgla w prądzie wylotowym ze ściany 2J, 
a następnie IJ. 

Przedstawione powyżej tragiczne wybuchy metanu potwierdzają 
fakt, że newralgicznymi miejscami pod względem zagrożenia 
wybuchem metanu są skrzyżowania ścian z chodnikami 
wentylacyjnymi bezpośrednio połączone z dużą objętością zrobów. 

W skrzyżowaniach tych gromadzą się duże ilości metanu 
wypływającego zarówno ze ściany jak i sąsiadujących z nią 
zrobów. Ponieważ w rejonie skrzyżowania zlokalizowanych Jest 
dużo urządzeń elektromechanicznych, istnieje duża łatwość 
zapłonu metanu (KWK Halemba, Śląsk, Mysłowice). 

TaJcże zaniedbania organizacyjne Jak również lekceważenie 
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obowiązujących przepisów maja, znaczny wpływ na zaistnienie 
tragicznych wybuchów metanu. Potwierdza to analiza wszystkich 
w/w. wybuchów. 

4. Zabezpieczenie metanoinetryczne 

Podstawowymi urządzeniami i systemami zabezpieczającymi 
kopalnie przed zagrożeniem metanowym sa: 

systemy metanometrii centralnej, wyłączające energię 
elektryczna w zagrożonych rejonach kopalni. 

- metanomierze indywidualne, służące do pomiaru stężeń metanu 
we wszystkich wyrobiskach podziemnych. 

Ponadto w mniejszym zakresie stosowane sa: 
- przenośne metanomierze alarmujące, 
- metanomierze instalowane na kombajnach chodnikowych. 

Systemy metanometrii centralnej. 
Centralna metajiometria steuiowi główne zabezpieczenie 

kopalń. Jej zasadnicze funkcje sprowadzają sie do: 
- pomiarów stężenia metanu i prędkości przepływu powietrza w 
wyznaczonych punktach sieci wentylacyjnej kopalni, 

- rejestracji wyników pomiarów w metanometrycznej dyspozytorni. 
- alarmowania dyspozytora w przypadku przekroczenia stężeń 
dopuszczalnych, 

- automatycznego wyłączania energii elektrycznej w rejonach, w 
których wystąpiły niebezpieczne stężenia. 

W Polsce metanometria centralna opairta jest na systemach 
typu CTT-63/40Up, produkowanych w latach 1975-1985 w Zakładzie 
Elektroniki Górniczej w Tychach na licencji francuskiej firmy 
01 dham.Obecnie produkowane tam sa systemy pochodne typu CMM-20 i 
CMC-1, identyczne pod względem funkcjonalnym z systemem 
licencyjnym. 

Podstawowe wady tych systemów to: 
- brak ciagłości pomiairów (pomiatry wykonywane są w odstępach 
4-minutowych, 

- rozbudowana sieć kablowa. 
Okresowość pomiaru przejawia się opóźnionym czasem reakcji, 

co w przypadkach nagłych wypływów metanu stwarza sytuacje 
bardzo niebezpieczne. 
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Uzupełnieniem kontroli stężenia metanu przy zastosowaniu 
aut o mat yc znyc h systemów centralnych sa pomi ary wykonywane przy 
pomocy metanomierzy ręcznych, alarmujących i maszynowych. 

Powszechnie stosowanym do tej pory metanomierzem ręcznym 
jest przyrząd typu VM-lp, produkowany w ZEG na licencji firmy 
Oldham. Ponadto stosowane sa interferometry krajowe i 
zagraniczne. 

Jako przenośne, alarmujące, stosowane są 
metanomierze typu SSz-2 i Signał 2, produkcji radzieckiej. 

Kombajny chodnikowe pracujące w IV kategorii zagrożenia 
metanowego są zabezpieczone metanomierzami kombajnowymi typu 
MK-IA produkowanymi w ZEG. 

W kopalniach metanowych istnieją wydzielone służby 
metanometryczne, których zadaniem Jest: 

rozpoznanie miejsc zagrożonych i ustalenie sposobów 
zabezpieczenia metanometrycznego, 

- utrzymywanie w sprawności urządzeń i systemów pomiarowych, 
- dokumentowajiie i archiwizacja pomiarów stężeń metanu i 

prędkości przepływu powietrza, 
- organizacja działań prewencyjnych i alarmowych w stanach 

zagrożenia metanowego. 

S. Metody zmniejszające zagrożenie wybuchem metanu 

Zwalczanie zagrożenia metanowego powinno być prowadzone 
metodami "czynnymi" przez:odpowiednie rozcięcie złoża, wybór 
właściwego systemu wentylacji i skuteczne odmetanowanie złoża i 
zrobów. Pomiary stężenia metanu i systemy zabezpieczenia 
metanometrycznego mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy w 
rejonach zagrożonych metanem, nie powodują Jednak bezpośredniego 
zmniejszenia zagrożenia metanowego. 

Służą one jedynie do kontroi i skuteczności działania 
I 

"czynnych" metod zwalczania tego zagrożenia oraz eliminują 
główne źródło zapłonu metanu Jakim Jest energia elektryczna, 
przez Jej wyłączenie, jeżeli stężenie metanu przekroczy 
dopuszczalną wartość. 

Ze względu na zagrożenie metanowe prowadzenie eksploatacji 
na zawał od granic jest mniej korzystne niż eksploatacja z 
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podsadzka,, względnie na zawał do granic. 
Biorąc pod uwagę fakt, że te systemy eksploatacji maja inne 

wady (wysokie koszty, trudności z utrzymywaniem cłiodników wzdłuż 
pola zawałowego Itp) należałoby każdorazowo przeanalizować jakie 
czynniki powinny decydować o doborze systemu eksploatacji. 

W przypadku s t oso wan i a eksp1oat acj i na zawał od grani c, 
najbardziej niekorzystnym ze względu na zagrożenie metanowe jest 
system przewietrzania ściany, zwrotny tzw. "U", który powinien 
być stosowany jedynie w pokładach słabo i średnio metajiowycłi. 

Natomiast w polacłi silnie met ano wy c h po w i nno być 
preferowane przewietrzanie ścian systemem "Z" względnie "Y" 
nawet przewietrzajcie z podwójnym cłiodnikiem wentylacyjnym. 
Systemy te eliminują problem nagromadzeń metanu w narożach 
ścian. 

Pomocnicze urządzenia wentylacyjne, takie jak: przegrody 
wentylacyjne, nawiewki, kierownice. cyklony, urzadzenia 
strumienicowe, dysze itp, powinny być stosowane jako środki 
doraźne do zwalczania zagrożenia metanowego, które wystąpiło w 
trakcie eksploatacji wskutek niekorzystnych warunków 
górniczo-geologicznych i technicznych. Urządzenia te jednak nie 
mogą stanowić podstawy zwalczania zagrożenia metanowego. 

Niezależnie od zastosowanego sposobu rozcinki złoża i 
przyjętego systemu eksploatacji i wentylacji, każdorazowo 
skutecznym środkiem obniżającym zagrożenie meteuiowe jest 
odmetanowanie. 

Skuteczny dobór systemu odmetanowania obniża zagrożenie 
metanowe przez zmniejszenie i 1ości metanu wydzielonego do dróg 
wentylacyjnych^ a ponadto Jest źródłem nośnika energi i, którym 
jest metan-

Jednym ze sposobów zmniejszenia zagrożenia wybuchem metanu 
jest obniżenie zawartości metanu w wyrobiskach, drugim natomiast 
jest zwalczanie inicjałów mogących powodować zapłon metanu. 

Podstawowymi inicjałauni zapłonu metanu, występującymi w 
kopalniach, są: 
- iskry elektryczne, 
- iskry mechaniczne, 
- elektryczność statyczna, 
- materiały wybuchowe i sprzęt strzałowy, 
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- otwarty ogień. 
W celu zwalczania inicjałów zapłonu metanu należy: 

- stosować elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe, szczególnie 
iskrobezpieczne oraz wyłączać urządzenia elektryczne za 
pośrednictwem systemów zabezpieczeń metajiometrycznych, Jeżeli 
stężenie metanu przekroczy dopuszczalne grauiice, 

- stosować narzędzia i urządzenia z materiałów nie iskrzących 
oraz tylne zraszanie noży kombajnowych, 

- stosować wyłącznie materiały antyelektrostatyczne, 
- stosować sprzęt strzałowy i materiały wybuchowe o dużym 

stopniu bezpieczeństwa wobec metanu oraz zapalarki z blokadą 
met anometryczną, 

- wyeliminować roboty spawalnicze z pomieszczeń, w których 
występuje zagrożenie metajiowe. 

ZWALCZANIE ZAGROŻENIA WYRZUTAMI GAZÓW I SKAŁ 

1. Wprowadzenie 

Wyrzuty gazów i skał w polskim górnictwie węglowym 
występują przede wszystkim w Dolnośląskim Zagłębiu 
Weglow5^.Pierwszy wyrzut zanotowano w 1894 roku.Pod względem 
zagrożenia wyrzutami wyróżnić w nim można dwa rejony: wałbrzyski 
i noworudzki z tym, że także w obrębie tych rejonów stwierdza 
się znaczne zróżnicowanie stopnia zagrożenia wyrzutami. 

Ogólnie w rejonie Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego 
zanotowano do chwi1 i obecnej 1690 wyrzutów. Są to przede 
wszystkim wyrzuty węgla i dwutlenku węgla, względnie mieszaniny 
dwutlenku węgla z metanem, chociaż •zanotowano 10 wyrzutów z 
udziałem metanu i węgla oraz 6 wyrzutów węgla i piaskowca. 

IIość wyrzuconych do wyrobisk mas rozdrobnionego węgla 
wynosi przeciętnie kiIkadziesiąt ton, a największy z 
zaistniałych wyrzutów miał masę 5000 ton, przy czym do wyrobisk 
górniczych wydzieliło się 750000 m^ CO w rejonie pola "Piast" w 2 
KWK "Nowa Ruda". 

W 1990 roku zarejestrowano ogółem 13 wyrzutów gazów i 
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skał, z czego najwięcej (7) przypada na rejon noworudzki. 
Poniżej przedstawiono liczbę wyrzutów gazów 1 skał w latach 

1986-1991 (włącznie z I kwartałem). 

Rok 
1 1 

KWK 
1 

KWK KWK 
ł 1 

KWK 
Nowa Ruda Wałbrzych Thorez Yictoria 

1986 
1 1 

9 
1 

— 

1 1 
1 

1987 3 2 3 — 

1988 14 2 8 — 

1989 12 2 2 2 
1990 7 5 1 — 

1991 — 1 1 
(I kw. ) 

Ogółem: 
1 1 

45 
t 

12 15 
I 1 

3 

2. Metody prognozowania i zwalczania zagrożenia wyrzutami 

Prognoza zagrożenia wyrzutami gazów i skal oparta jest na 
pomiaracłi, które dotyczą następujących parametrów: 

- wielkości nadciśnienia gazu w caliźnie, które mierzy się 
przy użyciu aparatu typu "Nowa Ruda" lub sondy typu "Barbara 71" 
a za wielkość graniczną powyżej której przodek uważa się za 
zagrożony, przyjmuje się nadciśnienie 30 kPa (0,3 ata) przy 
nasyceniu CO lub 80 kPa (0,8 ata) przy CH , 2 4 

- wielkości wskaźnika intensywności desorpcji gazu z węgla, 
mieszanego desorbometrem izobeo^ycznym lub desorbometrem 
manometrycznym cieczowym typu DMC-2, przy czym za wartość 

3 
graniczna uważa się 1,44 cm /g w przypadku desorbometru 
izobarycznego lub równocześnie 12.0 kPa (120 mm H O) przy 
pomiarach desorbometrem manometrycznym cieczowym typu DMC-2. 

Pomiary wymienionych parametrów wykonuje się w otworach 
badawczych wierconych w cal iźnie, głębokość ich zgodnie z 
obowiązującymi przepisami wynosi: 
- 3,0 m w wyrobiskach prowadzonych w pokładach, tzn. w 

wyrobiskach eksploatacyjnych i przygotowawczych, 
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4,0 m w wyrobiskach udostępniających (przekopach). 
Stosuje się również pomiary wypływu gazu w otworach 

badawczych ze stałego odcinka otworu (długość komory poraiaj^owej 
wynosi 0,5 m) w odstępach co 1 m. 

We wszystkich krajach, w których przy eksploatacji złóż 
kopalin użytecznych występują wyrzuty, podstawowym sposobem 
rozpoznania tego zagrożenia oraz lokalizowania stref wyrzutowych 
sa zawsze otwory badawcze. Na bazie tych otworów dokonuje się 
pomiarów różnych wielkości wskaźników, najczęściej są to 
parametry gazowe. 

Nigdzie dota.d nie udało się zastąpić otworów badawczych 
innymi niekonwencjonalnymi metodami pomiaru, np. z 
wykorzystaniem techniki laserowej, ultradźwiękowej, 
światłowodowej, co nie oznacza, że nie należy brać ich pod 
uwagę. 

Do na jbardz i ej ce 1 owych dz iał aji zmi er za jacych do 
zapewnienia dostatecznego poziomu bezpieczeństwa pracy przy 
wierceniu otworów badawczych w szczególnie zagrożonych pod 
względem wyrzutowym przodkach górniczych należy zaliczyć: 

opracowanie zdalnego sterowania wiertnic z żerdziami 
spiralnymi, 

- opracowanie i wdrożenie nowej konstrukcji tubingowej lub 
kesonowej obudowy czoła przodka, wyposażonej w automatycznie 
zamykane klapy bezpieczeństwa i automatycznie włączony nadmuch 
sprężonym powietrzem w przypadku niespodziewanego wyrzutu, 

- szczelnym opinaniu czoła przodka w przypadku występowania mało 
* 

zwięzłych i niestabiInych warstw skalnych, 
- opracowanie sygnalizacji alarmowej akustycznej i optycznej, 

automatycznie wła.czajacej się po przekroczeniu dopuszczalnych 
zawau^tości dwutlenku węgla lub innych gazów stanowiących 
medium wyrzutu. 

3. Sposoby zabezpieczenia załóg 

W przypadku, gdy zastosowane metody zwalczania zagrożenia 
wyrzutami gazów i skał zawiodą, a wyrzut powstanie w czasie 
pracy, to skutki jego są szczególnie niebezpieczne dla ludzi, 
którzy znajdują się w zasięgu jego oddziaływania jak również 
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dla ciągłości ruchu zakładu górniczego. Skutki wyrzutów, 
niebezpieczne z uwagi na zagrożenie łudzi to przede wszystkim: 
- przedostawajcie się do atmosfery wyrobisk dołowych gazów 

szkodliwych takich jak np. CO i CH , które w konsekwencji 2 
prowadza do wytworzenia się w wyrobiskach objętych wyrzutem, 
atmosfery z niska zawartością tlenu w wyniku czego ludzie 
moga być uduszeni, 

wytwarzanie mieszanin wybuchowych ga^ów palnych. przy 
wyrzutach metanu, 
wypełnienie przestrzeni wyrobisk masami powyrzutowymi, w 

wyniku czego ludzie moga ulec zasypaniu. 
W związku z istniejącym zagrożeniem podjęto w kopalniach 

szereg działań dla zabezpieczenia górników przed skutkiem 
wyrzutów, które polegaja na; 
- tłumieniu wyrzutów kratami zaporowymi przez co ogranicza się 
strefę zagrożenia, 

- wykonywaniu robót strzałowych metodą centralnego strzelania 
podczas nieobecności załogi w zagrożonym rejonie, 

- wprowadzeniu dla załogi środków ochrony osobistej przez 
wyposażenie ich w indywidualne tlenowe aparaty ucieczkowe 
typu Au-9D,aparatów wężowych typu AW-412 podłączonych do 
sieci sprężonego powietrza, w celu podniesienia stopnia 
skuteczności ratowania załogi, 

- wyposażeniu załogi w przodkach szczególnie zagrożonych w mało-
gabarytowe aparaty typu ATSO natychmiastowego użycia, 

- wyposażeniu przodków w czujniki ciągłej kontro1 i zawartości 
gazów (CO, i CH ) w powietrzu, współpracujących z centralami, 
które alarmują dyspozytora w przypadku przekroczenia progów 
alarmowych typu CTT-63/40up i TC-80 oraz centrale CO typu 
GMA-030, 

- zabudowaniu w wyrobiskach sygnalizacji alarmowej głośnomówią-
cej akustycznej lub świetlnej dla ostrzegania załogi w 
przypadku zagrożenia typu AUD-80 oraz J2Z0, 

- wprowadzeniu do ruchu wozów wiertniczych zdalnie sterowanych 
do wiercenia otworów strzałowych w przekopach, 

- zabezpieczeniu otworów wiertniczych o średnicy powyżej 42 mm 
głowicami przeciwwyrzutowymi, 

- zabudowaniu systemu trajismisji sygnałów sejsmoakustycznych 
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typu TSA-32 z programowym rejestratorem typu PRS-4 do ciągłej 
obserwacji aktywności sejsmicznej górotworu i ostrzegania 
dyspozytora w przypadku stwierdzenia przekroczenia ustalonego 
granicznego kryterium zagrożenia. 

Dla ogólnego podniesienia stopnia bezpieczeństwa w 
kopalniach wyrzutowych, załoga dołowa i dozór przechodzą, raz w 
kwartale sprawdzian z zakresu zasad i przepisów prowadzenia 
robót w polach zagrożonych wyrzutami gazów i skał oraz ćwiczenia 
w tlenowych apsiratach ucieczkowych. 
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GEOCHEMICZNE WARUNKI WYSTĘPOWANIA W WĘGLACH GÓRNOŚLĄSKICH 
PIERWIASTKÓW TOKSYCZNYCH I ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRACY 

S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono zestaw norm krajowych i zagranicznych 
określających parametry techniczne i analityczne węgla. 
Scharakteryzowano skład chemiczny substeincji mineralnej węgla ze 
szczególnym uwzględnieniem pierwiastków toksycznych. Określono 
średnie koncentracje pierwiastków toksycznych w węglu, pyle 
węglowym, pyłach elektrownianych i koksowniczych. Zaprezentowano 
wyniki badań lekarskich górników narażonych na nadmierne 
zapylenie. Zawartość metali we krwi i moczu przedstawiono na tle 
norm higienicznych. 
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1. Wstęp 

Węgiel Jako skała osadowa, pod względem chemicznym jest miesza-
miną substancji organicznej /ok. 85%/, powstałej głównie z roślin 
sprzed milionów lat z substancja mineralna /ok. 15%/, towarzyszącą 
powstawaniu złóż. 
Fundament budowy chemicznej, główej części masy węglowej, stanowi 
szkielet o strukturze aromatycznej. Podstawowa jednostka struktu-
ralna jest układ prawdopodobnie trój- lub więcej członowego 
skondensowanego pierścienia aromatycznego, połączonego na peryfe-
riach z bocznymi grupami, zawierającymi łańcuchy alifatyczne, 
pierścienie alicyklowe /pięcioczłonowe/ oraz reaktywne grupy 
tlenowe. Moga również występować sporadycznie heteroatomy tlenu, 
azotu i inne. Integralna częścią składowa węgła jest substajicja 
mineralna. Składa się ona z dwóch członów. Pierwszy określany jako 
substancja "związana", wchodzi w skład budowy komórkowej węgla. 
Jej ilości sa zależne od składników petrograficznych węgla. Drugi 
człon to substancja "wolna", występująca w postaci 
drobnoziarnistych wprysków w skal i maJcro i mikro, warstewek 
i różnego rodzaju przerostów. Substancję tę można w znacznym 
stopniu oddzielić od masy węglowej różnymi metodami fizycznymi 
i chemicznymi, stosując odpowiednie procesy wzbogacania węgla. 
Nie zawsze Jednak procesy wzbogacania węgla są stosowane. 
Obniżenie zawartości substancji mineralnej ma zasadnicze znaczenie 
dla ochrony środowiska. W procesach technologicznego użytkowania 
węgla oprócz szkodliwych produktów gazowych do atmosfery dostają 
się w postaci pyłów lotnych składniki mineralne węgla oraz 
związane z nimi pierwiastki śladowei Jak : As. Ag, B, Ba, Cd, 
Co, Cr, Cu, F, Hg, Li, Mo, Mn, Ni, Pb. Rb, Sb, Sn, Sr. Ti, V, Zn 
i inne. Opadaja one na ziemię w ilościach kilku ton pyłu w skali 
roku skażając całe biologiczne środowisko. Praca niniejsza 
poświęcona Jest występowaniu pierwiastków toksycznych w węglu i 
pyłach oraz ich oddziaływaniu na stan zdrowotny załóg górniczych 
przebywających w miejscach maksymalnego zapylenia zarówno na dole 
kopalni jak i na powierzchni. 
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2. Stosowane techniki i metody analizy technicznej i 
elementarnej węgla 

0 jakości węgla dla celów użytkowych decyduje przede wszystkim 
zawartość tzw. balastu /popiół + woda/ oraz zawartość pierwiatstka 
C w przeliczeniu na substancje bezwodna i bezpopiołowa,. 
Pierwiastek C stanowi wykładnik stopnia uwęglenia. Z Jego %-owa 
zawartością związane sa, również inne parametry fizyczne 
1 chemiczne substancji węglowej. Jak: części lotne, gęstość 
rzeczywista, ciepło spalania, wartość opałowa, utlenialność, 
reaktywność oraz zawartość: tlenu, wodoru, azotu, siarki 
1 fosforu. 
Większość metod pozwalajacych na określenie parajnetrów technicz-
nych i pierwiastkowych substancji węglowej Jest znormalizowana. 
Normy określają zarówno zaJcres, stosowania metod, Jaik i ich 
dokładność. Tabele 1 i 2 prezentują zestawy stosowanych polskich 
norm, norm zagranicznych ISO oraz ich zbieżności. 

3. Substancja mineralna węgla 

Substancja mineralna wegla składa sie głównie z glinokrzemianów, 
pirytu, węglanów i wielu minerałów występujących w małych i 1 oś-
ciach. 
Najbardziej prostym określeniem substancji mineralnej w węglu jest 
pozostałość po jego spaleniu, czyi i popiół. Dodać należy, że 
zawartość substancji mineralnej w węglu jest zawsze wyższa, niż 
zawartość popiołu, a to dlatego, iż substancja mineralna zawiera 
części lotne, które traci podczas spalania, np. minerały ilaste 
tracą wodę w temperaturze 600-800^C, węglany. Jak np.: FeCO^ ulega 
rozkładowi na FeO i CO^ /przechodzi w magnetyt/. 
Wodorotlenki żelaza odwadniaja się w temperaturze 110-150°C 
/przechodząc w hematyt/. Wodorotlenki glinu tracą wode krystaliza-
cyjną w temperaturze 600°C, przechodząc w A l / k o r u n d / . 
Uwodnione siarczany, jak: gips, epsonit tracą całkowicie wode kry-
stalizacyjną w temperaturze 400*^0. Rozkład siairczanów żelaza - pi-
rytu i markazytu ma miejsce w temperaturze 500-510°C na Fe^O^ /he-
matyt/ i SO^. Siarka elementarna przechodzi w stan lotny w tempe-
raturze 444°C. Skład chemiczny popiołu po spaleniu wegla w tempe-
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raturze 800 -IS^C jest produktem substancji mineralnej węgla, 
a jego popiół, w zależności od udziału procentowego poszczególnych 
minerałów jest bardzo zróżnicowany i zawiera : SiO^ od 7 - 70%, 
Al^O^ od 5 - 40%, Fe^O^ od 3 - 40%. CaO od 2 - 28%, MgO od 1 - 15%. 
SO od 2 - 20%. O 

Substancja mineralna węgla, oprócz pierwiastków podstawowych 
bogata jest również w cały szereg pierwiastków podrzędnycti, czyli 
takich, których procentowa zawartość mieści się w przedziale 
1 - 0 . 1 % wag. oraz pierwiastków śladowych, których zawartości wync-
szâ  poniżej O. 1% wag. 
Do pierwiastków zawsze występujących należa: As, Ag, B, Ba ,Be, 
Cd, Co, Cr, Cu. F, Ga, Ge, Hf, Hg, Li, Mn , Mo. Ni, Pb, Rb, Sb, 
Sn, Sr, Ti, V, Zn i inne. Niektóre z nich często występują w zróż-
nicowanych koncentracjach i należa przemiennie raz do Jednej, raz 
do drugiej grupy. Większość z wymienionych pierwiastków są 
toksyczne i silnie toksyczne Jak np. As, Cd, Be, Hg, Mo. 
Występujące w węglu pierwiastki śladowe na ogół nie tworzą 
własnych minerałów, lecz występują w stanie znacznego rozproszenia 
geochemicznego. Ukrywają się zatem w sieci krystalochemlcznej 
swych głównych partnerów mineralnych, z którymi wiążą ich zbliżone 
promienie jonowe i potencjały Jonizacji. Prowadzone w GIG od 
szeregu łat badania węgla pozwalają na uchwycenie pewnych 
ogólnych zależności. Wskazują one, iż na zmienność występoweinia 
pierwiastków podrzędnych i śladowych w węglu ma również wpływ 
Jego skład petrograficzny,rodzaj skał stropowych, spadowych 
i przerostów. głębokość eksploatowanych pokładów, rodzaj wód, 
temperatura oraz zdolności sorpcyjne węgla. Dotychczaspwe wyniki 
badań nie sugerują zdecydowanego wpływu tektoniki na zwiększone 
koncentracje pierwiastków w węglu. Nie można jednak pominąć 
przypadków drożności tych stref, które mogą /szczególnie z uwagi 
na wody krążące oraz ich pH/ zwiększyć zdolności sorbcyjne węgla. 

Prowadzone przez szereg lat oznaczenia pierwiastków w węglu 
pozwoliły na wyliczenie wartości średnich dla Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego. Tabela 3 prezentuje wartości średnie oznaczo-
nych pierwiastków w węglu i pyle. 
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4. Technologiczne użytkowanie wcgla 

Wszystkie procesy użytkowania węgla sa procesami chemicznymi. 
Można Je podzielić na trzy grupy: utlenianie, odgazowanie, uwodor-
niajiie. 
1/ Utlenianie węgla obejmuje procesy: 

" spalania - czyli całkowitego utlenienia węgla do CO^ i H^O 
ce 1 em uzyskani a maics i mum energii cieplnej użytkowanej 
bezpośrednio lub do produkcji pary, 

- zgazowania, czyli niepełnego spalania węgla do CO lub CO + 
H^; celem tego procesu Jest zmiEina paliwa stałego na dogodne 
gazowe - gaz generatorowy, gaz wodny, gaz do syntezy, 

- utleniania łagodnego, polegającego na częściowej degradacji 
struktury węgla, celem uzyskajiia kwasów benzokarboksylowych. 

2/ Odgazowanie węgla obejmuje procesy: 
- odgazowania węgla w wysokich temperaturach, czyli koksow-

nictwo, 
- utlenianie, czyli odgazowanie węgla w niskich temperaturach -
gazownictwo. 

3/ Uwodornienie węgla podzielić można na: 
- mocne, czyli hydrogenacja, stosowane do otrzymywania paliw 

płynnych, 
- łagodne - mające na celu otrzymanie z węgla węglowodorów 
aromatycznych. 

Wszystkie procesy użytkowania węgla wprowadzają do środowiska 
zmaczne ilości szkodliwych produktów gazowych: głównie w postaci 
tlenków węgla - CO, CO^ oraz tlenków azotu na różnym stopniu 
utlenienia /NH / i tlenków siarki - SO , SO^, które uwolnione do X ^ o 
atmosfery łacza się z para wodna i opadają w postaci kwaśnych 
deszczów. 

5. Pierwiastki podrzędne i ś1adowe w pyłach elektrownianych i 
koksowniczych 

Oddzielny problem stanowią pyły, zarówno te które występują w 
miejscach eksploatacji węgla jak i te które powstają w procesach 
Jego użytkowania. Przeprowadzone w GIG badania pyłów węglowych 
wykazały ich wzbogacenie w pierwiastki toksyczne co należy 
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tłumaczyć wysokim udziałem procentowym substancji mineralnej -
głównie skał stropowycti i przerostów. Tabela 3 prezentuje 
zawartości pierwiastków w pyłach obliczone na podstawie 
przebadanycłi pyłów z 26 kopalń na tle średnicłi zawartości w węglu 
obliczonych dla 60 kopalń. 

Szczególnie niebezbieczne dla środowiska są pyły powstałe na 
obszarze technologicznego użytkowania węgla, nie tylko z uwagi na 
ich ilości, ale także ilości występujących metali toksycznych. 
Tabela 4 przedstawia koncentracje metal1 określone w próbkach 
pyłów i ziemi pobranej wokół elektrowni i koksowni kopalni 
Debieńsko. 

6. Badania środowiska pracy górników narażonych na działanie 
pyłów węglowych 

Chcąc wyjaśnić, w Jakim stopniu środowisko pracy górników 
zwiększa niebezpieczeństwo zagrożenia metalami toksycznymi, wystę-
pującymi w pyłach, prowadzono obserwacje wybranych grup górników 
zatrudnionych na dole 8 i 15 lat oraz na powierzchni z tym samym 
stażem pracy. Do badań wytypowano kopalnie Debieńsko graniczącą 
z elektrownią Dębieńsko i koksowniF, Debieńsko i charakteryzującą 
Sie najwyższym wskaźnikiem zachorowalności. Okres obserwacji 
wybranej grupy górników, wynoszącej w pierwszym roku 135 osób, 
w następnych dwu latach 75, trwał trzy lata. Służby medyczne 
kopalni pobierały u wytypowanych górników próbki krwi, moczu 
i włosów, w których oznaczono w GIG zawartość: Cd, Co. Cr, Cu, Mn, 
Ni, Pb, Zn we krwi i moczu oraz Hg we włosach. 
Uzyskane koncentracje metali we krwi i moczu badanych górników, 
stanowiące wartości średnie z okresu trzech lat, przedstawiono 
w formie histogramów na rys. 1. Na rysunku tym zaznaczone również 
dopuszczalne normy higieniczne. Jak widać z załączonych histogra-
mów zawartości oznaczonych metali we krwi i moczu znacznie prze-
kraczają dopuszczalne normy. Próbki włosów analizowane były na 
zawartość rtęci u 75 górników w okresie dwuletnim. Występowanie 
tego pierwiastka stwierdzono u 60% badanych. 

Należy podkreślić, iż w organizmie występuje zjawisko inter-
akcji metali i dlatego większość badaczy odchodzi od interpretacji 
wyników w oparciu o normy higieniczne, skłaniając się w ocenach 
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skażenia środowiska do działań skojarzonych. 
Wszyscy wytypowani górnicy na zlecenie GIG poddawani byli w odstę-
pie rocznym trzykrotnym wielospcjalistycznym lekarskim badaniom 
klinicznym. Kierował nimi Prof, E. Fojt z Górniczego Centrum 
Medycznego w Ochojcu. Badania lekarskie wykazały zły stan zdrowotny 
górników kopalni Dębieńsko zatrudnionycti zarówno na dole, Jak 
1 na powierzchni. 
Na dodatek kontrolne badania III etapu wskazały na progresje niek-
tórych schorzeń, szczególnie zmian siateczkowych i przewlekłego 
zapalenie oskrzeli. Wykonane Jednostkowe badania hematologiczne 
wskazały na odchylenia w zakresie czynników charakteryzujących 
odporność swoista i nieswoistą. 

Jako komplementarne do badań klinicznych wykonano na zlecenie 
GIG badania na zwierzętach, którymi były szczury, pochodzące 
2 Centralnej Zwierzętarni Doświadczalnej Śląskiej Akademii Medycz-
nej. Całokształt badań obejmował cześć biologiczna, którą kierował 
prof. H. Trzeciak z Śląskiej Akademii Medycznej i część chemiczna 
realizowaną w GIG. 
Pył węglowy z kopalni Debieńsko inhalowany był przez zwierzęta 
w sposób swobodny w komorze toksykologicznej, w której ustalono 
warunki zbliżone do kopalnianych, t j. temperatura, wiIgotność, 
steżenie pyłu w miejscach eksploatacji węgla. 
Uzyskane wyniki z przeprowadzonych eksperymentów iłykazały, iż : 

- przewlekłe inhalowanie pyłu węglowego wzbogaconego w metale 
ciężkie hamuje rozwój zwierząt i zmienia ich zachowanie się 
/zmniejszona aktywność/, 

- po dwóch miesiącach przewlekłej ekspozycji szczurów na pył 
węglowy ujawniają się mechanizmy obronne w postaci zwiększonego 
wydalania z moczem Cd, Cr, Ni, Pb, 

- przewlekła ekspozycja szczurów na pył węglowy nasi la zmiany 
histopatologiczne o charakterze zapalno-wrzoduJącym. 

- zaawansowanie zaburzeń chist©chemicznych w badanych narządach 
wewnętrznych szczurów kształtuje się następująco: płuca, wątroba, 
nerka, jelito cienkie, gonada, 

- metale ciężkie zawarte w pyle w znacznym stopniu zaburzają 
gospodarkę 1ipidową, 

" zmiany w płucach szczurów wykazały iż za proces ten nie jest 
odpowiedzialna jedynie wolna krzemionka. 
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Przeprowadzone badania modelowe na zwierzętach potwierdziły 
w całej rozciągłości wyniki badań kllnicznycłi. 
W 1991r. wykonano badan i a środo wi skowe na kopalni Kat owi ce, 
Objęły one 83 górników zatrudnionycłi na dole /41/ i na powierz-
cłini /42/ ze stażem pracy 8 i 15 lat. 
W GIG określono koncentracje Cd, Co, Cr, Cu. Mn, Ni, Pb, Zn, we 
krwi, moczu i włosach a wielospecjalistyczne badania kliniczne 
wykonał ten sam zespół lekarzy pod kierunkiem prod. Fojta. 
Należy podkreślić, iż pyły z kopalni Katowice sa znacznie uboższe 
w metale toksyczne. Brak również w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni 
elektrowni czy koksowni. 
Oznaczone koncentracje metal i we krwi, moczu i włosach nie 
odbiegały w sposób istotny od wartości średnich uzyskanych 
u górników kopalni Debieńsko. Szczególna zbieżność występowała 
u pracowników zatrudnionych na powierzchni. Wynikł klinicznych 
badań lekarskich wykazały również większą zachorowalność u górników 
zatrudnionych na powierzcłini niż z tym samym stsLŻem na dole, 
Ogólny stan badanych był znacznie lepszy niż u górników z 
kopalni Debieńsko. Należy zatem wnioskować, iż środowisko 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego zdominowało skażenia lokalnych 
miejsc pracy wysoką zawartością wszelkich trucizn wprowadzonych do 
atmosfery w tym regionie. Trudno jest zatem udowodnić w jakim 
stopniu metale wystepujące w pyłach węglowych są odpowiedzialne za 
stan zdrowotny załóg górniczych. Nie ma Jednak żadnej wątpliwości, 
i ż przebywani e w mi ejscach maksymalnego zapyleni a zwi eksza 
zagrożenia steinu zdrowotnego zatrudnionych ludzi. 

7. Wnioski 

1. Trucizny środowiska pracy górników /związki mineralne i orga-
niczne oraz pierwiastki toksyczne/ występują w węglu w stężeniach 
na tyle niskich, że wchłanianie dziennej dawki nie powoduje 
natychmiastowych skutków. Występuje zatem zjawisko ignorowania 
kumulacji w organizmie całego szeregu związków chemicznych i 
metal i toksycznych, których negatywne działanie często występuje 
po latach. 
2. Mając na uwadze fakt, iż załogi kopalń ZEunieszkują na ogół 
najbliższe ich otoczenie a wiec region zagrożony ekologicznie, 
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należy otoczyć szczególna, kontrolą obiekty kompleksowe - kopalnie, 
elektrowinie, koksownie. Kontrola winna dotyczyć sprawności 
urządzeń technicznych ograniczających zapylenie, składu chemiczne-
go pyłów oraz lekarskich badań kontrolnych ludzi narażonych na 
nadmierne zapylenie. 
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Anal iza t e c h n i c z n a w ę g l a . Z e s t a w norm I S O i PN 

Tabela 1 

Rcxl2aj oznaczenia 
ODPOWIEDNIKI NGRM 

U W A G I Rcxl2aj oznaczenia 
ISO FINJ 

U W A G I 

Zawartość w i l g o c i 
całkowitej i a n a l i -
tycznej 

180-58^1981 
ISO--VM-1981 
I SG-348- i981 

Fn-80/&-04511 nonmy zgodne 

Ptdatność przemiałowa 
wg HardgrQve'a 

150-5474-1980 PtvH78/B-04530 normy zgodne 

Grawii-netryczna metoda 
oznaczania pop io łu 

i s o - i i 7 i " i 9 e i Rvf-e0/G-~O4512 normy zgodne 

Grawimetryczna metoda 
oznaczania zawartośc i 
części lotn>^h 

150-56^-1981 PtvHei/G-04516 

Częściowa zgod-
ność; ISO temp-
s p a l a n i a 900^0^ 
FM - 850^0 

Oznaczenie c i e p ł a s p a -
lania w bombie kalor-v~ 
metr>c:znej. Ob l i czen ie 
wartości opałowej 

ISO- i928-1976 FlNHei/8-04513 normy zgodne 

Oznaczenie cha rak te ry -
stycznych temperatur 
topl iwości pop io łu 

ISO-54CH-198i PN-fP/e-<>4535 normy zgodne 

Zdolność s p i e k a n i a 
wg Rogi 

Pf\H84/G-04518 normy zgodne 

Test dylatometr"yczny 1 9 0 3 4 ^ 1 9 7 5 F1\HSl/e-04517 

normy częściowo 
zgodne - wg ISO 
w i e s z e r o z -
drobnien ie 
p r tbk i 

Wskaźnik wolnego 
wydymania 

ISO-501-1981 PhH6i/e-04515 normy zgodne 

Test koksowa Inośc i wg 
Gray^-singa 

ISO-502-1982 F"N-84/GK>4519 norifny zgodne 



Tabela 1 

A n a l i z a e l e m e n t a r n a w ę g l a - Z e s t a w norm I S O i PN 

Rcx!2aj oznaczenia 
(XFOWIEDNIKI NDFM 

U W A 6 I Rcx!2aj oznaczenia 
ISO FN 

U W A 6 I 

węgla i wodom iTłetoda 
L i e b i g a 

Flvh-74/(3-04525 n o m y zgodne 

azotu metoda Ki ie ldahla 
I SO-332-198 i F1\H91/G-04523 

norma zgodna 
z ISO-ciKi.:̂ ;: w za-
k r e s i e makrune-
tody w zakresie 
półmakrxjiv)etcxiy 
zgodnie z nor-
ma D IN 51/VV 
199Cł r . 

s i a r k i ca ł kow i te j 
metoda E s c h k i ISO-334-1975 F=lsH81/G-04514.01 normy zgodne I 

Rodzaje s i a r k i w wę-
g l a c h kamiennych 
i brunatnych 

FN-87/&-04514.C)9 
F N " / / / Q - 0 4 5 i 4 . i l 

brak zgodności 
nonmy zgodne 
d l a s i a r k i 
p irytowej 

t l e n ca łkowi ISO-1994-1976 brak nonmy 
metoda 6 IG 
w opa rc iu 
o XRF 

Oznaczenie chlort i 
metoda s p a l a n i a 

I SQ-352" i982 
130-587-1981 

Rsh«2/&-04534 PN zgodna 
z ISO 587. 
Metoda XRF BIS 

zawartość f o s f o r u 
w i^łeglu kamiennym 
i brvinati"nym 

IS0~67?"1981 Ptsha6/G"0452e . l i 

li' 

norfny zgodne 

P r z e l i c z e n i e wyników 
a n a l i z y na różne 
s tany 

ISO";5474"1980 PN- /B/G-045 I0 normy zgodne 

Oznaczenie s k ł adu 
chemicznego pop io łu ISO 

częściowa 
zgodność 



Tabela 1 

Irednie z a w a r t o ś c i m e t a l i w w ę g l u i p y l e d l a 

Zagłębia G ó r n o ś l ą s k i e g o 

1̂1 • ••• - ••• I II'! * • 1 1 II • 

P i e r w i a s t e k 
C w ppm 1 

Ś r e d n i a z a w a r t o ś ć 
o b l i c z o n a d l a GZW 

1 w ppm ] 
w g / t w ę g l a 

b r e d n i a z a w a r t o ś ć 
o b l i c z o n a d l a GZW 

r w ppm ] 
g / t p y ł u w e g l o w e g o 

A s 2 . 5 5 

Ba 10 2 8 

Be 3 , 0 4 . 5 

Cd 0 . 6 5 . 5 
4 

Co 9.6 13 

C r 10 16 

Cu 20 53 

Hg 0 . 0 3 0 , 0 2 

Mn 114 160 

N i 15 20 

P 754 7 8 1 

Pb 18 30 

Rb 20 40 

S b O 5 

Sn 1 - 5 2 

S r 126 140 

T i 787 1 1 0 1 

V 33 67 

Zn 62 146 



Z a w a r t o ś c i p i e r w i a s t k ó w w p y ł a c h p o b r a n y c h 

na o b s a r " z e EC D ^ b i e ń s k o i K o k s o w n i D e b i e ń s k o 

Tabela 1 

Pierwiastek 
g/t 

1 m ] 

Urządzenie 
odpylające 
kotłowni EC 

Próbka 
pobrana 10 i 
od EC 

Urządzenie 
odpylające 
EC 

Rejon ba-
terii kok- , 
soiiniczej 

Rejon koaina 
koksoHni 

Rejon Nsadu 
do baterii 
koksowniczej 

As 156 64 98 123 129 193 

Ba 659 978 219 326 139 121 

Cd 31 18 22 18 22 16 

Cr 263 185 256 204 179 131 

Cu 422 350 349 584 361 297 

Hg 0.47 0,49 0.33 0.28 0.30 0.28 

nn 777 759 509 537 384 821 

Ni 482 318 399 169 79 99 

F 6654 6393 B926 592 387 457 

Pb 797 476 643 260 533 814 

Rb 236 140 202 109 43 50 

Sb 97 64 69 31 30 40 

Sn 90 56 66 27 28 34 

Sr 1907 991 1603 597 335 436 

Ti 5505 6693 8303 1620 962 1750 

V 557 487 646 280 177 328 

Zn 1830 1226 1332 1054 1012 3064 
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Jerzy KWIATEK 

G26wny Instytut Górnictwa 
^towice 

OCHORNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PBZED SKUTKAMI 
PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

S t r e s z c z e n i e 

Ponad 30% kopalin wydobywanych Jest w Polsce spod terenów 
zagospodarowanych, co stwarza konieczność ochrony znajdujących 
się na nich obiektów budowlanych. Zagadnienie to Jest i w naj-
bliższej przyszłości będzie aktualne» zwłaszcza wobec 
wzrastających wymagań co do skuteczności ich ochrony. Zwrócono 
uvra.ge na ekonomiczny aspekt eksploatacji kopal in spod terenów 
zabudo wanych. Przeds t awlono podz i ał t erenó w górn i czych na 
kategorie 1 wskazano na brak odpowiedniości pomiędzy krzywiznami 
i odkształceniami powierzchni dla aktualnej średniej głbokości 
eksploatacji» co może prowadzić do zwiększonych kosztów 
profilaktyki budowlanej. Omówiono ocenę odporności obiektów 
budowlanych na górnicze deformacje podłoża oraz związany z tym 
sposób sumowania wskaźników deformacji powierzchni przy 
eksploatacji wielokrotnej doprowadzanej do granic. W związku 
z występującymi w ostatnich latach wstrząsami górotworu 
pochodzenia górniczego, omówiono także ocenę dynamicznej 
odporności budynków. 
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1. 

Przedmiotem wykładu są wybrane problemy ochrony obiektów 
budowlanych na terenach górniczych. Tereny takie stanowia 
niewielką cześć ogólnej powierzchni kraju, są one jednak 
intensywnie zagospodarowane. Chroni się je w większości 
przypadków tzw. fi larami ochronnymi, z których pochodzi duża 
cześć wybieranych kopalin. Wydobycie np. węgla kamiennego 
z filarów ochronnych s t anowi około 30% wydobyc i a ogó1nego. 
W filarach ochronnych czynnych kopalń uwięzionych jest do 
głębokości 1000 m ponad 10 mld ton węgla. Dotychczas wydobyto 
z nich niespełna 2 mld ton. Problem ochrony obiektów budowlanych 
na terenach górniczych Jest więc w dalszym ciągu aktualny, przy 
czym Jego stopień trudności wzrasta wobec coraz to większych 
wraz z rozwojem eksploatacji deformacji powierzchni i wstrząsów 
pochodzenia górniczego, a także wobec zwiększających się wymagań 
użytkowników zabudowy powierzchni w stosunku do zakresu Jej 
ochrony. 

O specyf i ce zagadni eń występujących w budown i ct wi e na 
terenach górniczych stanowią deformacje podłoża powstające po 
posadowieniu na nim budowli, przy czym są to deformacje duże, 
o zmiennych znakach i często wielokrotnie powtarzających się 
cyklach. Prowadzi to do potrzeby rozwiązania wielu zagadnień, 
przede wszystkim dotyczących współdziałania budowli 
z deformowanym podłożem, które na terenach niegórniczych będą 
nie występują w ogóle, bądź też są zagadnieniami występującymi 
sporadycznie, Zapotrzebowanie na rozwiązanie tych zagadnień 
stało się przyczyną prowadzenia w wielu ośrodkach naukowych 
kraju odpowiednich prac naukowo-badawczych^ których efektem Jest 
aiktualny stan wiedzy umożl iwiający bezpieczne prowadzenie 
eksploatacji górniczej w filarach ochronnych. Ta działalność 
nauko wo-badawcza ma c harak ter i nt erdyscyp1 i narny, o beJmuJąc 
swoim zakresem przede wszystkim wybrane działy mechaniki 
górotworu, geotechniki i budownictwa. Powstała w ten sposób 
polska specjalność dotycząca budownictwa na terenach górniczych, 
mająca wiele osiągnięć, ale też i wymagająca dalszego rozwoju 
dla zwiększenia skuteczności i opłacalności rozwiązań 
istniejących. O randze tej specjalności świadczy powołanie 
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w roku 1978 przez Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN 
Zespołu Problemów Naukowych Budownictwa na Terenach Górniczych. 
Zagadnieniami związanymi z tą tematyką zajmuje sie także Komisja 
Ochrony Terenów Górniczych Oddziału PAN w Katowicach. 

2. Zagadnienia ekonomiczne 

W aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, 
w warunkach zmierzania do gospodarki rynkowej, szczegóInego 
znaczen i a nab i eraJą ekono m i czne zagadni en i a z wi ązane 
Z eksploatacją kopalin spod terenów zagospodarowanych, 
uwzględniające koszty profilaktyki budowlanej i usuwania 
ujemnych skutków eksploatacji, tzn. szkód górniczych, a także 
uwzględniające prawidłową gospodarkę złożem, nie pomijając przy 
tym skutków społecznych dopuszczenia lub zaniechania zamierzonej 
eksploatacji. 

W ochronie obiektów na terenach górniczych ważną role 
odgrywa tzw. profilaktyka budowlana, stosowana także w przypadku 
obiektów istniejących, ale przede wszystkim w przypadku obiektów 
nowowznoszonych. Ocenia się, że potrzebne zabezpieczenia 
konstrukcji obiektów przed ujemnymi skutkami eksploatacji 
górniczej zwiększają koszty inwestycji o 5 do 20% . 
Zabezpieczenia te zmniejszają wprawdzie w znacznym stopniu 
uciążliwość użytkowania obiektów na terenach górniczych, nie 
eliminują jej jednak w całości. Ta uciążliwość Jest większa 
w przypadku obiektów nie zabezpieczonych na wpływy eksploatacji 
górniczej lub zabezpieczonych po ich zrealizowaniu. Powstają 
uszkodzenia obiektów, ich przejściowe lub nawet trwałe 
wychylen i a z pi onu, a t akże występuje zwi ększona awaryjność 
sieci uzbrojenia terenu. Stwarza to niedogodności, a niekiedy 
także przerwy w użytkowan i u ob i ektów oraz wymaga poni es i en i a 
kosztów związanych z doprowadzeniem obiektów do ich stanu 
pierwotnego. Nie zawsze Jest to opacalne. Omawiane zagadnienie 
wychodzi poza zakres niniejszego wykładu, niemniej jednak należy 
zwróć i ć uwagę na pot rzebe opracowani a sposobu okreś1ani a 
zwiększonych kosztów realizacji i utrzymania obiektów 
budowlanych na terenach górniczych, co umożliwiłoby podejmowanie 
racjonalnych decyzji w zakresie prowadzenia eksploatacji 

aK 



246 Underground Ebcploitation School * 92 

górniczej pod obiektami na powierzchni oraz w zsLkresie 
zagospodarowania terenów górniczych. 

3. Kategorie terenu górniczego 

Punktem wyjścia wszelkich analiz dotycza,cych współdziałania 
budowli z podłożem po ddanym wpływom podziemnej eksploatacji 
górniczej, nazywanym podłożem górniczym, sa dane dotyczące Jego 
deformacji. Podstawowymi wskaźnikami w przypadku ciągłych 
deformacji podłoża sa. poziome odkształcenia powierzchni e, Jej 
krzywizny K=R ^ i pochylenia T, stanowiące o zaliczeniu terenu 
do Jednej z czterech kategorii (tab. 1). 

Tabela 1. 
Kategorie terenów górniczych 

Kategoria 
terenu 
gorniczego 

Ekstremalna wartość wskaźnika 

[mm/m] R [km] [mm/m] 

I 
II 

III 
IV 

1.5 

6 

20 

12 

2.5 

10 
15 

Tereny o wskaźnikach deformacji przekraczających wartości 
odpowiadające kategorii IV zalicza sie do kategorii V, nie 
ograniczając wartości tych wskaźników. Dane dotyczące kategorii 
terenu nie są wystarczające do oceny wpływu projektowanej 
eksploatacji górniczej na obiekty budowlane. Do niezbędnych 
danych należy ponadto zaliczyć informacje o obniżeniu terenu, 
granicach eksploatacji i związanych z nimi trwałymi deformacjami 
powierzchni, wielokrotności eksploatacji oraz zmianie stosunków 
wodnych w przypowierzchniowej warstwie górotworu. Potrzebna jest 
także informacja o ewentualnie możliwych wstrząsach górotworu 
i nieciągłych deformacjach powierzchni. W wielu przypadkach 
potrzebne są Jeszcze inne dane uzupełniające, których zakres 
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uzależniony Jest od rodzaju chronionych obiektów (Wymagania... 
1975, Wytyczne... 1989). 

W nawiązaniu do operowania górniczymi kategoriami terenu 
należy zauważyć, że przynależne do poszczególnych kategorił 
wartości krzywizn powierzchni (tab, 1) sa. powiązane 
z odpowiadającymi im poziomymi odkształceniami i głębokością 
ekspl oatacJ i rzędu 300 m, bedaca średni a głębokośc i a 
eksploatacji w okresie ustanawiania tych kategori i. Aktualnie 
najczęściej eksploatuje się na głębokościach większych i wówczas 
o przynależności do danej kategorii decyduje wartość poziomego 
odkształcenia lub pochylenia, natomiast krzywizny terenu sa 
wówczas zawyżone. Powoduje to nieuzasadniony wzrost kosztów 
zabezpieczeń budowli. Należałoby dążyć do zrezygnowania 
z promienia krzywizny Jako wskaźnika przynależnego do 
odpowi edni ej kat egor i i terenu górni czego, natom i ast okreś1ać 
promień krzywizny dla konkretnych warunków geologiczno-
górniczych. Ponadto należy zauważy , że dane dotyczące terenu 
górniczego w przypadku obiektów nowowznoszonych powinny być 
formułowane dla okresów czasu istnienia obiektów budowlanych, 
a wi ęc powi nny obejmować okres kilkudz ies i ęc i u lat. Jes t to 
problem trudny dia górnictwa i w wielu przypadkach może okazać 
się, że t rzeba będz i e zadowo1 i ć się danymi or i entacyJnymi, 
mogącymi stanowić w przyszłości ograniczenia dla górnictwa, lub 
też prowadzącymi do nadmiernych ograniczeń budownictwa. 

4. Odporność obiektów budowlanych na deformacje podłoża 

Nowowznoszone obiekty budowlane na terenach górniczych są 
obliczane i konstruowane z uwzględnieniem wpływu na nie 
deformacji podłoża, który to wpływ stanowi dodatkowe obciążenie 
tych obiektów w stosunku do ich usytuowania na terenach 
niegórniczych. Uwzględnienie tego wpływu odbywa się zgodnie 
z aictualną wiedzą i z obowiązującymi normatywami. Pomijając 
pr zypadk i e w i de nt nyc h błędów w obliczaniu lub konst ruowan i u 
obiektów, należy uznać, że są one na ogół dobrze przystosowane 
do przeniesienia przewidywanych deformacji podłoża górniczego. 
Do naJczęśclej spot ykanych budów nale ży tu zali czyć 
nieprawidłowo skonstruowane szczeliny dylatacyjne pomiędzy 
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poszczególnymi segmentami budynku (szczeliny za wąskie lub 
zanieczyszczone, z przechodzącymi przez nie rurocia,gsuni lub 
konstrukcją zadaszenia) i nieuwzględnienie trwałych pochyleń 
budynków, co może być skutkiem bledu projektanta lub 
ni eprecyzyjnych wyJśc i owych mat er i ałów górni czych. Zgodni e 
z normatywami budowlanymi, konstrukcyjne i wykończeniowe 
elementy obiektów budowlanych powinny być realizowane 
z dokładnością 3 mm/m do poziomu lub pionu. Praktycznie możnaby 
uznać, że trwałe pochylenia budynków do 10 mm/m nie stanowią 
Jeszcze istotnego utrudnienia w ich użytkowaniu. Jednakże teren 
o przewidywanych trwałych pochyleniach większych od 10 mm/ra 
powinien być wykluczony z możliwości zabudowy lub obiekty na nim 
realizowane powinny być przystosowane do możliwości 
rektyfikacji. 

Na wnikliwe potraktowanie zasługują obiekty budowlane 
istniejące, nie przystosowane w czasie ich realizacji do 
przeniesienia dodatkowych obciążeń wynikających z wpływu na nie 
podziemnej eksploatacji górniczej lub też częściowo wzmocnione 
Już po ich wykonaniu. Obiekty takie wykazuJą pewną natura1ną 
odporność na górnicze deformacje podłoża. Powszechnie stosowaną 
w tym przypadku metodą oceny tej odporności dla budynków 
o tradycyjnej konstrukcji murowanej z cegły lub innych elementów 
budowlanych drobnowymiarowych Jest tzw. metoda punktowa, 
zmodyfikowana ostatnio przez Główny Instytut Górnictwa przy 
współudziale Wojewódzkiego Biura Projektów w Zabrzu 
(Instrukcja... 1991). W metodzie tej poszczególnym cechom 
budynków przypisuje się odpowiednią liczbę punktów, których suma 
stanowi o zaJkwalifikowaniu budynku do właściwej kategorii 
odporności. Jest to metoda statystyczna, przeznaczona do oceny 
budynkó w w ska1 i maso we J i w i ndywi dua1nych przypadkach może 
okazać się zawodna. Rozpowszechnienie metody punktowej wynika 
z łatwości JeJ stosowania, niemniej Jednak, szczególnie 
w stosunku do budynków rozpatrywanych indywidualnie, nie może 
ona być uznana za w pełni zadowalającą. Metoda właściwa w tym 
przypadku powi nna być oparta o kryter i um wyt rzymałośc i owe 
z uwzględnieniem warunków użytkowania obiektów, uznanych za 
dopuszczalne dla terenów górniczych. Opracowanie i uznanie za 
możliwe do przyjęcia łagodniejszych niż na terenach 
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niegórniczych kryteriów użytkowania obiektów budowlanych na 
terenach górniczych uznać należy za pilne zadanie wobec coraz to 
bardziej rygorystycznego rozliczania sie użytkowników 
powierzchni z górnictwem z tytułu powstałych szkód górniczych. 

5. Problemy reologiczne 

W zagadnieniach współdziałania budowli z podłożem górniczym 
istotna, role odgrywa czas. w związku z czym przy ich 
rozwiązywaniu powinno sie uwzgledniać reologiczne właściwości 
zarówno konstrukcji» jak i podłoża (gruntu). Może to mieć 
znaczenie nie tylko poznawcze, ale także ekonomiczne. Skutki 
deformacji podłoża moga sie bowiem wówczas okazać dla budowli 
mniej niekorzystne. Przykładowo przedstawiony zostanie poniżej 
problem sumowania wskaźników wielokrotnych deformacji podłoża 
budowli w przypadku dochodzenia z eksploatacjami do jej granic 
(rys. 1). 

Podłoże gruntowe zwartej w rzucie poziomym budowli ulega na 
terenach górniczych wraz z ni a. przemieszczeniom: pionowym w 
i poziomym u oraz obrotom T. które to wskaźniki wpływu 
eksploatacji górniczej na budowle w przypadku eksploatacji 
wielokrotnych należy dodawać wektorowo. Ponadto podłoże budowli 
ulega deformacjom spowodowanym poziomymi odkształceniami e 
i krzywiznami K, których zagrożenie dla obiektu budowlanego 
związane Jest z powstaniem w Jego elementach konstrukcyjnych 
niepomiJalnych dodatkowych naprężeń. W dalszym ciągu 
uwzględniono obiekty budowlajie betonowe lub murowane z cegły 

I 

i spełnienie dla konstrukcji granicznego stanu nośności. 
Na stan naprężenia w gruncie i w elementach konstrukcyjnych 

budowli na terenach górniczych ma wpływ nie tylko wielkość 
odkształcenia podłoża, ale także prędkość Jego odkształcenia 
i czas trwania stanu odkształconego. Do rozważań przyjmuje sie 
model Teologiczny ciała Zenera R=G jTłlG ^ gdzie G ^ i G ^ sa 
modułami sprężystości postaciowej elementów Hooke k, 17 natomiast 
Jest współczynnikiem lepkości postaciowej elementu Newtona. Do 
dalszych rozważań celowe jest wprowadzenie parametrów: 
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r_= . T= " 
2 S S 

Dla określenia Teologicznych właściwości różnego rodzaju gruntów 
przeprowadzono w Głównym Instytucie Górnictwa odpowiednie 
badani a, kt órycłi analiza pozwoliła ustalić, że dla najczęśc i ej 
spotykanych na terenach górniczych gruntów spoistych średnio 
r2=2.5 i T=2 dni (Kwiatek J. 1969). Lepkie właściwości gruntów 
sypkich moga być w omawianym zagadnieniu pominięte. Na podstawie 
znanych wyników badań (Kaufman S. 1956, Janicki S. i Sikorski J. 
1974) i ich odpowiedniej analizy można orientacyjnie ustalić, że 
dla betonu i T=0.33 roku, natomiast dla murów z cegły 
r^=2.2 i T=0.38 roku. Określone parametry należy traktować 
jako szacunkowe, mogące służyć do ogólnej analizy roli własności 
reologicznych gruntu i konstrukcji budowlanych w zagadnieniach 
ich współdziałania na terenach górniczych. Wykazano (Kwiatek J. 
1969), że z uwagi na duże różnice w czasach T relaksacji gruntu 
i konstrukcji budowli, można na aktualnym etapie rozpoznania 
rozpatrywanego zagadnienia, przy obecnie stosowanych 
prędkościach eksploatacji górniczej, występujący proces 
odkształcenia podłoża na terenach górniczych traktować 
praktycznie jako nieskończenie powolny w stosunku do 
reologicznych właściwości gruntu i nieskończenie szybki w stosun-
ku do reologicznych właściwości budowli. Właściwości Teologiczne 
gruntu ujawniają się więc w całości równocześnie z postępuja.cą 
deformacja podłoża. Natomiast po ustabilizowaniu się tej 
deformacji, będzie występowała relaksacja naprężeń w elementach 
konstrukcyjnych budowli wskutek ujawnienia się reologicznych 
właściwości murów z cegły lub betonu według zależności 
(Kwiatek J, 1988): 

<r(t)=m (r(0) 
gdzie; 

1 m= 1 - ^ 
^2 

exp r t 1 T 
przy czym trCt) oznacza naprężenie w czasie t od wystapienia 
deformacj i podłoża, <r( O) natomiast oznacza naprężeni e 
bezpośrednio po jej wystąpieniu. Uwzględniając przytoczone wyżej 
dane otrzymuje się dla muru z cegły 



Szkoła Eksploatacji Podzienmej * 92 251 

m=0.45 + 0.55 exp t ^ 
0.38 

a dla betonu: 

m=0.40 + 0.60 exp 0.33 
W powyższych zależnościach (rys. 2) czas t jest liczony 
w latach. 

Z otrzymanych zależności wynika, że uwzględniając pewien 
zapas bezpieczeństwa, dla t>2 lat współczynnik m dla 
rozpatrywanych materiałów budowlanych stabilizuje sie i jest nie 
większy od 0.5. Można więc uznać, że po upływie 2 lat 
dodatkowe naprężenia w konstrukcyjnych elementach budowli 
spowodowane górnicza deformacja podłoża redukują się do połowy 
wartości początkowej. Jeżli więc pierwsza eksploatacja spowoduje 
wystąpienie w konstrukcji w czasie t=0 dodatkowego naprężenia 
(T̂ , a druga eksp 1 oat ac j a przeprowadzona po upy wi e czasu t 
spowoduje występienie dodatkowego naprężenia cr̂ , to wskutek 
relaksacji naprężeń działajace wówczas ekstremalne naprężenie cr 
określa zależność: 

(T = m(t) cr̂  + cr̂  

W przypadku natomiast przeprowadzenia drugiej eksploatacji po 
upływie ponad 2 1 at, naprężenie to można okres1ać na podstawie 
zależności: 

(T = O. 5 + 0*2 

Miarą zagrożenia budowli spowodowanego eksploatacja 
górnicza sa dodatkowe naprężenia powstałe w elementach 
konstrukcyjnych budowli wskutek deformacji podłoża. Stawia się 
warunek, aby nie przekroczyły one wartość1 uznanych za 
dopuszczalne. Sposób sumowania dodatkowych naprężeń w przypadku 
dwóch eksploatacji przedstawiają powyższe zależności. Podobnie 
można postąpić w przypadku większej liczby eksploatacji. 

W problemach ocłirony terenów górniczych praktycznie jest 
w niektórych przypadkach operować wskaźnikami deformacji 
podłoża, zamiast naprężeniami w konstrukcji budowli. Sugeruje to 
celowość wprowadzenia dla poziomych odksztaceń i krzywizn 
pojęcia efektywnych wskaźników deformacji podłoża, przez które 
rozumie się wskaźniki rzeczywiste, skorygowane stosownie do 
stanu naprężenia w konstrukcyjnych elementach budowli. Efektywne 
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wskaźniki, z punktu widzenia skutków w obiektach budowlanych, sê  
odpowiednikajni wskaźników rzeczywistych dla przypadku 
eksploatacji jednokrotnej. 

Niech pierwsza eksploatacja prowadzona w czasie od O do t^ 
(rys. 3) spowoduje powstanie w podłożu odkształceń ê  
i krzywizn K^, a następnie, po przerwie w deformowaniu podłoża 
w czasie od t^ do t^, druga eksploatacja przeprowadzona w czasie 
od t^ do t^ spowoduje powstanie w podłożu odkształceń e^ 
i krzywizn IĈ , Wartości efektywnych ekstremalnych poziomych 
odkształceń i krzywizn podłoża, przyjmując 1iniowe zależności 
pomiędzy nimi a dodatkowymi naprężeniami w konstrukcyjnych 
elementach budowli, przy łącznych wpływach dwóch eksploatacji 
określają zależności: 

c = niCtg-t^) e^ + 

K = K^ . K^ 

W przypadku spełnienia warunku ^̂  ' ^ ^ ^^^' zależności 
powyższe przybierają postać: 

G = O. 5 e^ + e^ 
IC = 0,5 K^ + K^ 

Analogiczne zależności można zbudować dla trzech i więcej 
eksploatacji. Kształtowanie się wskaźników deformacji podłoża 
w przypadku ich sumowania bezpośredniego i sumowajiia 
z uwzględnieniem Teologicznych właściwości budowli przedstawiono 
na rys. 3. Jest oczywiste, że efektywne wskaźniki deformacji 
podłoża budowli nie mogą przekroczyć ustalonych dla nich 
wartości wskaźników dopuszczalnych. Te efektywne wskaźniki są 
mniejsze od wskaźników rzeczywistych, wobec czego przedstawiony 
sposób oceny łącznych wpływów wielokrotnych eksploatacji 
górniczych na budowle prowadzi do zmniejszenia ograniczę wttych 
eksploatacjach i do zmniejszenia potrzebnych zabezpieczeń 
obiektów budowlanych. 
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6. Dynamiczna odporność budynków 

Jednym z ujemnych skutków działalności górniczej w Polsce 
są inicjowane przez nia, wstrząsy górotworu. Energia tycłi 

10 wstrząsów w zasadzie nie przekracza 10 J, najcześciej jednak 
g 

jest mniejsza od 10 J. Odpowiadajace tym wstrząsom maksymalne 
amplitudy przyspieszeń na ogół są w epicentrum nie wieksze od 

2 250 mm/s , a t y ł ko wy jąt ko wo by ł y wi eksze, nie przekraczając 
2 

jednak 1000 mm/s . Wraz z odległością od epicentrum, amplitudy 
przyspieszeń drgań powierzchni maleją. 

Nowowznoszone obiekty budowlane na terenach górniczych 
o przewidywanych wstrząsach podłoża powinny być dostosowane do 
przeniesienia skutków tych wstrząsów (Wytyczne... 1989). Polega 
to na uwzględnieniu wynikających stąd obciążeń dynamicznych 
konstrukcji równocześnie z obciążeniami o charakterze 
statycznym, w tym także ewentualnie obciążeniami wynikającymi 
z deformacji podłoża spowodowanymi działalnością górniczą. 
Większość jednak budynków na terenach górniczych nie ma 
specjalnych zabezpieczeń przed wstrząsami, charakteryzuje sie 
jednak pewną naturalną odpornością przed ich ujemnymi skutkami. 
Dla oceny szkodliwości wstrząsów górniczych na takie budynki 
opracowano m.in. w Głównym Instytucie Górnictwa na podstawie 
licznych doświadczeń terenowych klasyfikacje dynamiczną 
odporności budynków (Instrukcja 1991), przeznaczoną do 
stosowania dla budynków o konstrukcji tradycyjnej i tradycyjnej-
ulepszonej. Wyróżniono w niej trzy następujące stopnie 
szkodliwości: 

0 - wstrząsy całkowicie nieszkodliwe dla budynku ^odporność 
pełna), 

1 - wstrząsy nie powodujące uszkodzeń nośnych elementów 
konstrukcyjnych, mogące Jednak spowodować uszkodzenia 
elementów wykończeniowych. wypełniających i elementów 
wyposażenia budynków (odporność graniczna), 

2 - wstrząsy mogące spowodować uszkodzenia nośnych elementów 
konstrukcyjnych oraz odpadanie elementów wykończeniowych, 
wypeniających i elementów wyposażenia (brak odporności). 

Przykładowo w t ab. 2. przedstawi ono klasyf ikacJe odporność i 
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dynamicznej dla budynków o konstrukcji tradycyjnej-ulepszonej 
o wysokości do dwóch kondygnacji i o wymiarach rzutu poziomego 
nie większych od 15 m. 

Tabela 2. 
Przykład klasyfikacji dynajniczneJ odporności budynków 

Maksymalna 
amplituda 
przyspieszenia 
drgań podłoża 
mm/s^ 

T T T 

< 180 180-250 250-370 > 370 

Budynki w dobrym 
stanie technicznym O O 1 

Budynk i w złym 
stanie technicznym O 1 

J 
Zauważyć należy, źe przedstawiona klasyfikacja dotyczy tylko 
dynamicznej odporności budynków na wstrząsy pochodzenia 
górniczego, a dla obiektów nie objętych tą klasyfikacja 
potrzebne Jest przeprowadzenie indywidualnej oceny ich 
dynamicznej odporności. 
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Kazimierz LEBECKI 

Kopalnia Doświadczalna "Barbara" 
Główny Instytut Górnictwa 
Mikołów 

ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ UYBUCHANI PYŁU WĘGLOWEGO 
I ZAGROŻEŃ PYŁAMI SZKODLIWYMI DLA ZDROWIA 

S t r e s z c z e n i e 

Pyl węglowy obok lub wraz z metanem stanowi przyczynę 
największych katastrof w górnictwie, a również przyczynę 
nieuleczalnej choroby zawodowej - pylicy. 

W referacie przedstawiono aktualny stan zagrożenia pyłowego 
oraz główne sposoby zwalczania zapylenia i jego monitoringu. 
Zwrócono uwagę na ekonomiczne problemy zwalczania zapylenia 
powietrza kopalni anego i wyrób i sk. Zwalczerni e zapylen i a wzmaga 
znacznych nakładów finansowych poczynając od fazy projektowania 
kopalni. Wso^unkiem koniecznym dla zmniejszenia zagrożenia Jest 
zharmonizowanie wysiłków w kiervinku naukowo-badawczym, 
projektowym i wykonawczym. 
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1. Wstęp 

W latach 1950-91 w polskim górnictwie węglowym, w 
wybuchach, w których udowodniono udział pyłu węglowego 
zginęło 145 ludzi, nie licząc ciężko poszkodowanych. 
Od połowy lat 70-tych, gdy zaczęto prowadzić rzetelne statystyki 
zachorowalności na pylicę, notuje się rocznie 500 do 800 
przypadków nowych zachorowań na pylicę. Wybuchy pyłu węglowego 
biły światowe rekordy ilości ofiar katastrof górniczych. W 1942 
roku w znajdującej się pod zarządem Japońskim kopalni Hankoi w 
Mandżurii zginęło 1527 ludzi, a w kopalni Courriers w północnej 
Freuicji w 190B r zginęło 1099 łudzi. Było też dużo katastrof, w 
których ginęło od 50 do 500 łudzi (Kozłowski B. i inni, 1988). 
Mi mo znacznego poz i omu wi edzy o wybuchach i ich przeb i egu, 
sposobach zabezpieczeń, wciąż zdarzają się wielkie 
niespodzianki. W dniu 1 czerwca 1988r w kopalni węgla brunatnego 
Stolzenbach /Niemcy /w wybuchu pyłu zginęło 51 ludzi, prawie 
cała załoga; w dniu 26 sierpnia 1990r w kopalni węgla 
brunatnego Krjeka w Bośni zginęło 188 łudzi. Przykłady powyższe 
świadczą dostatecznie o powadze zagrożenia pyłowego w 
górnictwie węgla kamiennego. 
Jeżeli do tego doda się, że zagrożenie pyłowe występuje często w 
połączeniu z zagrożeniem metanowym, otrzymamy obraz prawdziwego 
zagrożenia wybuchami w kopalniach. 

Zagrożenie wybuchami pyłu zostało rozpoznane ostatecznie w 
1894 r w Wielkiej Brytanii, gdzie raport komisji do zbadania 
problemu wybuchu w kopalniach stwierdził, że pył węglowy może 
wybuc hać sajn bez udz i a ł u me t anu. Dow i od ł a t ego do b i t n i e 
wspomniana wyżej katastrofa niemetanowej kopalni Courriers w 
1906 r. 

Istnienie pylicy uznano bardzo dawno. Podobno istnieją 
opisy chorób ludzi prowadzących w starożytności działalność 
górnicza zgodne z opisami objawów pylicy. Pylica zabija powoli. 
Pierwsze zmiany w płucach w warunkach kopalń górnośląskich 
zachodzą po 15-20 latach pracy (Szymczykiewicz K.,1982), 
aczkolwiek istnieją znaczne odchylenia od tej reguły. 

Wytwarzanie wielkich i 1 ości pyłu Jest naturalna, 
konsekwencja stosowania nowoczesnych metod urabiania i 
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treinsportu węgla. Dotychczas nie opracowano żadnych ekonomicznie 
uzasadnionych metod bezpyłowej eksploatacji pokładów węgla. 
Bezpośredni wpływ mechanizacji na wytwarzanie pyłów widoczny 
jest w polskim górnictwie. W 1951r moc maszyn takich jak 
wrębiarki, kombajny, przenośniki, była w granicach 30-57 kW, a 
obecnie dochodzi do 600 kW. Wydajność zmianowa kombajnów wzrosła 
od 100 ton na roboczodniówkę w 1951r do 1400 w 1988r. Wiadomo 
też, że najbardziej ekonomicznie opłacalne sa ściany z dzienna, 
produkcja powyżej 4000 ton na dobę, osiągane przy zainstalowaniu 
mocy powyżej około 600 kW w ścieoiie. Przyniesie to jeszcze 
większe wytwarzanie pyłu. Zakładając, że ilość wytwarzanego pyłu 
jest proporcjonalna do mocy maszyny urabiającej można 
wnioskować, że ilość pyłu wytwarzanego w procesie urabiania jest 
obecnie co najmniej 10 razy większa niż 40 lat temu. A z opisów, 
bo pomiao^ów nie prowadzono, wiadomo, że ilość pyłu była wtedy 
bardzo duża, czasami wręcz uniemożliwiająca widoczność. Fakt ten 
wskazuje na znaczenie techniki zwalczania zapylenia w kopalni. 

Bez stosowania sposobów zapobiegania tworzeniu się pyłu 
i jego rozprzestrzenianiu nie byłaby możliwa bieżąca praca w 
kopalni nie mówiąc Już o zagrożeniu wybuchem. 

W łatach 1919-1939 uwaga polskich władz górniczych skupiała 
się na zwalczaniu wybuchów pyłu węglowego. Problem pyłów 
szkodliwych dla zdrowia nie był uznawany za poważny do końca lat 
50-tych. W czasach II Rzeczypospolitej eksploatującej kopalnie 
we wschodniej części zagłębia górnośląskiego, rzeczywiście nie 
było wielkiego zagrożenia pylica, bo pokłady były mokre, grube i 
nawet obecnie w tych kopalniach nie obserwuje się dużych ilości 
pylic. (Podsumowanie, 1991). Problem pylicy pojawił się z całą 
ostrością, aczkolwiek z oporami docierał do świadomości władz w 
latach 60-tych. Szczególnie dużo pylic rejestruje się w 
kopalniach dolnośląskich i w kopalniach eksploatujących pokłady 
grupy siodłowej (dawne gwarectwo zabrzańskie). Sa to kopalnie o 
cienkich pokładach, z 1icznymi zaburzeniami geologicznymi, 
głębokie, z często trudnymi warunkami klimatycznymi. 

Zasadnicze zręby metod zwalczania zagrożenia wybuchu pyłu 
węglowego opracowano i wprowadzono w górnictwie światowym i 
polskim już w latach 30-tych. W sposób bezsporny zaobserwowano, 
że wybuchy pyłu mogą rozchodzić się w wyrobiskach chodnikowych, 
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gdzie drobny pył węglowy przenoszony prądami wentylacyjnymi 
os i ada na oc i osach i spągu wyrób i sk i może wz i ać udz i ał w 
wybuchu gdy pojawią sie odpowiednie warunki. Nie stwierdzono 
natomiast przenoszenia i powstawania wybuchów pyłów w 
wyrobiskach ścianowych, co miało wielkie konsekwenje w całej 
strategii i taktyce zwalczania zagrożenia wybuchowego. Ściany sa 
tylko największym źródłem pyłu, ale nie tworzą się w nich 
regularnie długo zalegające osady pyłu węglowego. Natomiast w 
powietrzu przodków ścianowych unosi się stale drobny pył 
węglowy. 

Wieloletnia praktyka ustaliła cztery linie obrony przeciw 
zagrożeniu wybuchem pyłu węglowego (Cybulski,1973): 

- zapobieganie tworzeniu się i rozchodzeniu się pyłu w ko-
palni , 
- zapobieganie tworzeniu się źródeł zapłonu pyłu, 

z' 
- zapobieganie przenoszeniu się wybuchu w wyrobiskach, 
- hamowanie wybuchów rozwiniętych. 
Jest oczywiste, że najlepszym sposobem zwalczania 

zagrożenia pyłowego w obu jego aspektach (wybuchy i pylica) Jest 
niedopuszczanie do tworzenia się i rozchodzenia się pyłu w 
kopalni. Szczelna pierwsza linia obrony wyeliminowałaby 
całkowicie zagrożenie pylicą i zmieniłaby role dalszych 1 inii 
obrony, które służyłyby tylko przeciw zagrożeniu metanowemu. 

Dlatego w całym świecie górniczym tak ważne jest 
techniczne zwalczanie zapylenia, wspólne zarówno dla zagrożenia 
wybuchowego Jak i dla zagrożenia pylicowego. 

2. Własności fizyko-chemiczne pyłów 

Polska Norma PN-74/2-01001 określa pył Jako zbiór cząstek 
ciała stałego przechodzących przez sito o wymisirze oczek 300 fm. 
Pył może występować w postaci proszku lub aerozolu. Według 
starszej wersji tej normy "pył Jest to faza stała układu 
dwufazowego ciało stałe-gaz lub gaz-ciało stałe, Jeżeli stopień 
rozdrobnienia fazy stałej jest tak duży, że w nieruchomym 
powietrzu o ciśnieniu 760 mm Hg i temperaturze 20^C ziarna 
ciała stałego, na które działa tylko siła ciążenia, po bardzo 
krótkim okresie przyspieszenia wskutek oporu przepływu ośrodka 
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będą opadały ze stała prędkością mniejszą niż 500 cm/s lub beda 
wykonywały ruchy Browna. 

Według Strausa (1981) pył stanowi jedno z zanieczyszczeń 
gazów do których zaliczaja się: 
- pył gruby - ziarna ciała stałego o rozmiarach większych 

od 75 mikrometrów (^m), 
- pył - ziarna ciała stałego o rozmiarach mniejszych 

od 75 fxm» a większych od 1 ̂ m, 
- dym - ziarna ciała stałego o rozmiarach mniejszych od 

1 

- mgła - cząstki cieczy o rozmiarach mniejszych od 10 
- mgła-fog - fogiem nazywa sie gęste mgły zmniejszające 

znacznie widoczność, 
- kopeć (smoke) - popioły lotne i produkty niepełnego spalania 

łub oba naraz zarówno ciekłe jak i stałe, 
- smog - sztuczne słowo, zbitka słów smoke i fog, 

określające dowolne niepożądane zanieczy-
szczenia atmosfery, 

- sadza - zlepione cząstki niespalonego węgla tworzące 
sie przy niepełnym spalaniu węglowodanów. 

- aerozole - dowolne zawiesiny w powietrzu. 

Dla potrzeb klasyfikacji kopalń pod względem zagrożenia 
wybuchem pyłu węglowego nowoopracowywane zarządzenie Prezesa WUG 
w sprawie określania kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz 
trybu zaliczania do poszczególnych stopni zagrożeń. podaje 
definicje pyłu węglowego jako "ziarn węgla przechodzących przez 
sito o wymiarach oczka równych 1x1 mm. 

Do podstawowych parajnetrów fizyko-chemicznych 
charakteryzujących pył należą: gęstość, wilgotność, chłonność 
wilgoci, skład ziarnowy, skład mineralogiczny. 

Na przebieg wybuchu pyłu węglowego podstawowy wpływ ma 
skład atnalityczny węgla, tzn. zawartość popiołu, części lotnych, 
wody. Definicje i oznaczenia podstawowych parametrów podają 
odpowiednie Polskie Normy. 

Dla zagadnień szkodliwości pyłu dla zdrowia znaczenie ma 
Jego rozdrobnienie.Decyduje ono o możliwości przedostawania sie 
pyłu do różnych odcinków dróg oddechowych oraz o aktywności 
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fizyko - chemicznej powierzchni cząstek pyłu CSzymczykiewłcz K. 
i in.,1988). 

Wymiary ziarn pyłu określa się Jako wymiar projekcyjny i 
wymiar dynamiczny. Wymiar projekcyjny Jest to wymiar 
prostopadłego rzutu kuli na płaszczyznę. Wymiar dynamiczny 
zwiazainy Jest z ruchem cząstki pyłu w powietrzu lub drogach 
oddechowych. Jest to wymiar (średnica) takiej kuli z materiału o 

3 
gęstości 1 g/cm , które w nieruchomym gazie opada z taka samą 
prędkością Jak dana cząstka pyłu. Wymiar dynamiczny lepiej niż 
projekcyjny charakteryzuje zachowanie sie cząstek pyłu w 
układzie oddechowym. W powietrzu, w którym nie ma wymuszonego 
przepływu górna granica wymiaru unoszących sie cząstek pyłu 
wynosi 20 (im. 

Drogi oddechowe stanowią bardzo dobry naturalny filtr, 
którego sprawność maleje ze spadkiem średnicy cząstek. Z badań 
modelowych wynika, źe w Jamie nosowej zatrzymuje się 50% ziarn o 
średnicy 5 (im. 80% ziarn o średnicy 12 (im i 90% ziarn o średnicy 
20 W pęcherzykach płucnych zatrzymują się przeważnie cząstki 
0 średnicy poniżej 2 (im. Na rys.1 przedstawiony Jest przebieg 
krzywych retencji (zatrzymywania) pyłu w drogach oddechowych 
człowieka (Szymczykiewicz i in.,1982). 

Parametry zbioru ziarn stanowiących frakcje wdychalną 
(respirabilną) określano doświadczalnie na modelu płuc 
pracującym w atmosferze zapylonej pyłem standardowym o gęstości 3 
1 g/cm , określając dynamiczne wymiary ziarn (średnica 
doświadczalna). 

Otrzymane w zależności od wykonawcy różne krzywe 
przedstawiono na rys.2. Krzywe te są nazywane krzywymi 
przepuszczalności selektorów. Zostały wyznaczone przez Brytyjską 
Rade Badań Medycznych (BMRC) - krzywa ta nazywana Jest też 
krzywą Johannesburską, Amerykańskie Stowarzyszenie Higienistów 
(ACGIH) i Komisję Energii Atomowej (krzywa Los Alamos). 

Przyrządy pobierające próby pyłu z powietrza winny być 
zaopatrzone w selektory odpowiadające Jednej z tych krzywych. 
W Polsce obowiązuje charakterystyka wstępnego selektora ustalona 
na konferencji sofijskiej w 1980r.Jest ona również przedstawiona 
na rys.2. 

W zagadnieniach wybuchowości pyłów wymiar ziarna ma istotne 
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znaczenie, ale zakres wymiaru ziarn jest znacznie większy niż w 
przypadku pyłów szkodliwych dla zdrowia. 

W badan i acłi sk ł onnośc i pył ów do wybuctiu uwzg 1 ędni a s ie 
ziarna o średnicacłi poniżej 75 firn, ich udział w próbce pyłu ma 
decydujące znaczenie dla parajnetrów wybuchowości. 

Dla praktyki ważny Jest związek miedzy wentylacja a 
stężeniem zapylenia, Zasadnicza funkcja wentylacji, obok 

V 

dostarczenia powietrza do oddychania jest rozcieńczenie 
wydzielanego podczas eksploatacji metanu do poziomu 
bezpiecznego. Ale wentylacja jest również środkiem dla 
opanowan ia zagrożeń i a pyłowego. Według badań amerykańsk i ch 
(Bureau of Mines, 1985) prędkość powietrza w ścianie winna 
zawierać sie w granicach 1,7-2,3 m/s, co odpowiada przepływowi 

3 powietrza w granicach 760-1000 m /min. w ścianie o wysokości 1,5 
3 

m i 1100 do 1500 m /min. w ścianie o wysokości 2» 2 m. Takie 
prędkości i wydatki stwarzają najlepsze warunki do zwalczania 
zapylenia, ale warunki te moga, być przestrzegane tylko w 
kopalniach niemetanowych. Przy takich prędkościach powietrza 
łatwo usuwa sie obłoki pyłu powstające przy ruchu obudowy i 
rozcieńcza się pył na wlocie do ściany, obłoki pyłu trzymają się 
cal izny, a pył dyfunduje z 1 inii obudowy i Jest wynoszony ze 
ściany. Zapylenie na stanowisku kombajnisty przedstawia rys,3. 

Według badaji niemieckich (Breuer,1972) optymalny zakres 
prędkości powietrza może sie wahać w granicach 3,5-4,5 m/s, 
jeżeli wilgotność pyłu jest w granicach 5-8%. Przy wilgotności 
3-4% przy tej samej prędkości następuje znaczne unoszenie pyłu z 
podłoża. Obszerne badania wpływu prędkości powietrza na wielkość 
zapylenia w wyrobiskach ścianowych wykonali Gruszka J. i 
in.,1971. W badaniach tych stwierdzono przede wszystkim, że w 
ścianach o małym nachyleniu optymalna prędkość powietrza wynosi 
1,5 m/s, a w ścianach o nachyleniu około 60^ - prędkość ta 
wynosi 1,0 m/s. 

Dla zagadnienia wybuchowości pyłu istotne jest zjawisko 
unoszenia pyłu. Zostało ono opisane m.in. przez Dawesa, 1952, 
Singera, 1967, Gruszkę, 1968. Z badań tych wynika, że istnieją 
dwa sposoby unoszenia pyłów z podłoża: erozja i denudacja. 
Pierwszy oznacza odrywanie sie z powierzchni osadu pojedynczych 
ziarn, drugi odrywanie sie dużych skupisk pyłu rozpraszanych 
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następnie w powietrzu. 
Erozyjne unoszenie pyłu następuje przy prędkości przepłyvAi 

od 5-6 m/s dla pyłu węglowego do około 8 m/s dla pyłu 
kamiennego. Denudacje obserwuje się głównie dla pyłów 
wllgotnycłi. Zjawisko to tłumaczy przenoszenie wybuchu pyłów 
bardzo mokrych. 

3. Aparatura dla oceny zagrożenia pyłowego 

W polskim przemyśle wydobywczym stosowany Jest powszechnie 
pyłomierz Barbara 3A, którego schemat Jest przedstawiony na 
rys.4, a opisany przez Z. Piskorską-Kalisz. 1986. Kopalnie 
objęte są powszechnym systemem pomiarowym zgodnie z zasadami 
Zarządzenia Prezesa WUG z dnia 5,3.1980r. Łączna liczba pomiarów 
w górnictwie węglowym wynosi ok. 30000 rocznie. 

Pomiary sa przetwarzane w systemie lEAD - Il/bhp, a wyniki 
anali z i ewi dencJ i przekazywane są kopalni ą i Jednost ką 
nadrzędną. System ten opisany przez Lebeckiego i Sobkowa 1982r, 
opracowany w 1981r. wymaga Już gruntownego przemodelowania w 
zwi ązku ze zmi anami organi zacyjnymi w przemyś1e, i t echni ce 
i nformat yczneJ. Wiele dyskusJ i wzbudzają pomi ary i ndywi dualneJ 
ekspozycji pyłowej. 

Dla jej urzeczywistnienia skonstruowano szereg przyrządów -
pyłomierzy indywidualnych z których Jako typowe należy wymienić: 

- SIMPEDS produkcji firmy Casella (W.Brytania) 
- CIP-10 produkcji firmy HTMI (Francja) 
- Barbara 7 produkcji ZBUiAND-GIG 
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Dane techniczne tych pyłomierzy przedstawiono w poniższej 
tablicy: 

Tablica 4 
1 
Typ pyłomierza 

I 
Masa 
[g] 

1 1 
Przepływ 

3 [dm /min] 
Autonomia 

[h] 

1 1 
Uwagi 

1 

SIMPEDS 

1 

500 

1 1 

1.9 10 

1 1 
osobno filtr i 
układ napędowy 
filtr membra-
nowy 

1 

CIP-10 

1 

300 

i 1 

10 14 

1 1 
układ zwarty 
filtr piankowy 

1 

Barbara 7 
t 

1 

1000 

i 1 

5-8 5 

1 1 
układ zwarty 
filtr piankowy 

1 
Pyłomierz CIP-10 (rys. 5) jest najchętniej noszony przez 

pracovmików, jest pyŁomierzem zwartym, w którym układ napędowy \ 
filtr nie sa oddzielone jak w SIMPED-sie. Jego charakterystyka 

układu przepływowa i filtracyjna odpowiada 
oddechowego człowieka. Jak podaje Bruyet 

parametrom 
(1988) kampania 

pomiarowa prowadzona w późnych latach 8o-tych w kopalniach 
francuskich dała dwa podstawowe wyniki: 

- stwierdzenie braku wyraźnej korelacji między wynikami 
pomiarów stacjonarnych a wynikami pomiarów indywidualnych, 

- stwierdzenie nieoczekiwanie dużego narażenia na pyły 
szkodliwe dla zdrowia pracowników nie mających wyraźnie 
zlokalizowanego miejsca pracy ( dozór, elektrycy, ślu-
sarze ). 
W Polsce pomiary Indywidualne sa dopiero u progu, ale 

należy sie spodziewać, że beda one konieczne w kopalniach o 
szczególnie trudnych warunków jak kopalnie dolnośląskie i 
zabrzańskie. 
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3.1. Pomiary zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 

Dla ochrony przed wybuchami pyłu weglowego stosuje się 
powszechnie od wielu lat zapory przeciwwybuchowe pyłowe i wodne 
oraz opylanie wyrobisk pyłem niepalnym tak, by osiągnąć 
zawartość części niepalnych stałych w osiadłym pyle węglowym 7o 
1 ub 80% (dla pokładów ni emetanowych i metanowych). W pewnych 
przypadkach wymagana ilość części niepalnych sięga 90% (np. w 
pobliżu transformatorów o dużej mocy), a silnie gazowych 
kopalniach 50% na całej długości wyrobisk. 

Stan zapór przeciwwybuchowych można kontrolować wizualnie, 
natomiast wymagana ilość części niepalnych musi być kontrolowana 
na bieżąco przez pobieranie prób pyłu i wykonywanie oznaczeń. 

Pobierainia prób dokonuje sie przez omiatanie całego 
obwodu wyrobiska w pasach szerokości 20 cm. W dwustu metrowych 
strefach zabezpieczajacych ilość pobranych prób przed wybuchem 
pyłu węglowego wynosi 3m, a odległość między nimi około 30 cm. 

Pobrany pył przesiewa sie wstępnie przez sito 3 mm i 
tworzy sie Jednorodna mieszaninę wszystkich prób stanowiących 
jedna próbę dla całej strefy. W laboratorium kopalni wykonuje 
się oznaczenia zawartości części niepalnych stałych przez 
spalanie odważonej masy pyłu (ok. Ig) w temperaturze 480° w 
czasie 3 godzin. 

2e względu na powszechne stosowanie opylania, i 1ości 
analiz w większości laboratoriów przekracza 1000 na miesiąc. 
Wiąże się to z bardzo duża pracochłonnością, zużyciem energii na 
spalenie, a przedewszystkim z opóźnieniem w informowaniu 
odpowiednich służb o stanie zabezpieczeń przeciwwybuchowych. W 
przypadku najlepszej nawet organizacj i wykonywania anali z i 
przekazywania wyników, decyzja o uzupełnieniu zawartości części 
niepalnych w danej strefie może być podjęta w ciągu 12 godzin. 

Dla uniknięcia tych niedogodności, w związku z 1icznymi 
żadaniami kopalń, opracowano metodę i aparaturę do szybkiego 
oznaczania zawartości części niepalnych stałych w pyle węglowym. 

Po licz nych badan i ac h wybrano me t o dę wyko rzys t uj aca 
zależność natężenia wstecznie rozproszonego promieniowania ^ od 
składu chemicznego materiału rozpraszającego, czyli badanego py-
łu. W polskim górnictwie do opylania wyrobisk stosuje się pył 



Szkoła Eksploatacji Podzienmej * 92 269 

zawi erajacy powyżej 90% weg1anu wapni a. Z tego wzg1ędu badane 
próbki zawierają od 40% do 75% węglanu wapnia( przy wymaganej 
najmniejszej w pewnych przypadkach ilości części niepalnych 
stałych 50%). Tak duża zawartość węglanu wapnia daje podstawę do 
jego wykrywania. Średnia liczba atomowa tego związku Jest około 
dwukrotnie wyższa od średniej liczby atomowej węgla, co 
powoduje, że natężenie wsteczne rozproszonego promieniowania 
beta jest proporcjonalne do zawartości węglanu wapnia. 

W Głównym Instytucie Górnictwa opracowano urządzenie pod 
nazwą INFLABAR PC, które jest przeznaczone do wykonywania 
oznaczeń części niepalnych stałych bezpośrednio na dole kopalni 
i jest oparte na wspomnianej wyżej zależności natężenia 
wstecznie rozproszonego promieniowania beta od składu 
chemicznego próbki. 

Dane techniczne: 
Zasilanie 

Zakres pomiarowy 

Dokładność odczytu 
Czas pomiaru 
Autonomia zasilania 

- bateria akumulatorów Cd-Ni, 7,2 V. 
3»5 Ah, 

- 50-100% zawartości części niepal-
nych stałych 

- O, 1% 
- 30 s 
- możliwość wykonania 100 pomiarów 
przed 
bateri i, 

kolejnym naładowaniem 

Źródło promieniowania 

Masa przyrządu 
Wymiary 

- Sr-90, 185 MBq, w obudowie 
zamkniętej 

- 3 kg 
- 215x80x175 

Przyrząd jest dopuszczony do użytku w górnictwie podziemnym 
z cecha Bx KDB Nr 86.007 (pismo EM-354/4405/13/86/Z. Posiada i b 
też atest Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej Nr 
189/85. 

Przyrząd wymaga ka1 ibracj i dla danego węgla z pokładu, co 
nie jest kłopotliwe. Warunkiem dokładnych wskazań przyrządu jest 
użycie próby suchej. Wilgotność powyżej 5% zaniża wskazania. 
Zastosowanie przyrządu INFLABAR PC nie zmienia w niczym 
obowiązującego sposobu pobierania prób, stanowi tylko znaczne 
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ułatwienie w ich analizie. 
Przyrząd Jest opatentowany w Polsce, Wielkiej Brytanii i 

USA.Jego seryjna produkcje podJeła Spółdzielnia RzemieśInicza 
Wielobranżowa w Gliwicach. 

4. Zwalczanie zapylenia powietrza i wyrobisk 

Jak wspomniano we wstępie zwalczeuiie powstawania pyłu Jest 
podstawą eliminacji zagrożenia pyłowego. Usuwanie źródeł 
zapłonu, neutralizacja osiadłego pyłu zwalczanie rozwiniętych 
wybuchów sa konieczne tylko dlatego, że nie ma bezwzględnie 
skutecznych środków usuwania pyłu w źródle Jego powstawania. 

Na dwie bardzo istotne sprawy zwrócili uwagę specjaliści 
francuscy Froger i inni (1974) : 

- konieczność stosowania całego kompleksu i zespołu metod 
zwalczania zapylenia powietrza kopalnianego, 

- konieczność stałego utrzymywania wysokiej sprawności 
urządzeń i sprzętu do zwalczania zapylenia - nawet 
niewielkie zani edbani a powodują szybko bardzo 
wi doczne, odczuwałne pogorszeni e warunków pracy. 

Głównym źródłem zapylenia są wyrobiska eksploatacyjne. 
2 reguły praca kombajnu daje wk1ad do ogó1neJ ekspozycJi 

obsługi ściany w granicach 50%. Dlatego technika zwalczania 
zapylenia powinna sie na nim koncentrować. 

Wiele zależy od konstrukcji kombajnu. Mniejsze prędkości 
obrotów bębna przy szerszym zabiorze, podsiębierne urabianie i 
dobra Jakość noży kombajnowych zapewniają zmniejszenie zapylenia 
dawanego przez kombajn. Bardo ciekawe koncepcje zaprezentowali 
specjaliści australijscy Lame P.D. i inni (1991), którzy 
zastosował i noże z końcówkami diamentowymi dla zwalczania 
zapylenia w ścianach. W kopalni "West Cliff" prowadzono na 
wielka skale próby nad określeniem wpływu polikrystalicznych 
wkładek diamentowych w nożach kombajnu na tworzenie sie pyłu w 
ścianach. 

Łącznie wydobyto z użyciem takich noży 566 tys.ton węgla. 
Pomiary pokazały, że tworzy sie mniej pyłu niż przy użyciu noży 
z węglika wolframu. W środku ściany ilość pyłu zmniejszyło sie o 
50%. Żywotność noży z końcówka diamentowa wynosi co najmniej 800 
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ton. Również mniejsze jest prawdopodobieństwo zapłonu od iskier 
tarciowych i rośnie wychód grubych sortymentów. 

Dalsze zmniejszenie zapylenia daje stosowanie wody 
rozpylanej przez dysze. Ten sposób jest stosoweuiy w różnych 
warunkach i różnym skutkiem. 

Można do problemu zraszania na kombajnie podejść inaczej» 
traktując każda dysze jedco mały wentylator wytwarzający ruch 
powietrza wokół kombajnu. W pewnych okolicznościach działanie 
dysz zraszających może być negatywne z racji wytworzenia takich 
prądów i zawirowań powietrza, które niosą pyły do strefy gdzie 
znajduje sie obsługa kombajnu. 

Jednym z bardziej rozpowszechnionych w USA i Europie 
Zachodniej sposobów usuwania zapylenia ze strefy w której 
znajduje sie obsługa kombajnu jest system zwany "clearer 
shearer" (w wolnym przekładzie osłaniacz kombajnu). Istota tego 
systemu polega na takim doborze ilości, wydajności i 
konfiguracji dysz by wytworzone przez nie prądy powietrza 
unosiły pył w kierunku calizny a wentylacja główna wynosiła go z 
prądem wylotov/ym. Stosuje sie też specjalne osłony od strony 
zrobów, które w połączeniu ze strumienicami powietrznymi 
zapewniają ruch pyłu poza strefą przebywania załogi. 

Dobrą skuteczność zraszania daje stosowanie zwilżaczy 
zmniejszających naplecie powierzchniowe wody, chociaż zdania na 
ten temat są podzielone i w USA i w Europie Zachodniej zwilżacze 
nie są stosowane. 

W wielu przypadkach korzystna jest wentylacja homotropowa. 
Jej stosowanie zmniejsza względną prędkość urobku i powietrza i 
redukuje unoszenie pyłów. W wyrobiskach chodnikowych wentylacja 
jest zagadnieniem podstawowym. Głównym problemem jest 
zapewnienie w przypadku odpowiednich ilości i prędkości 
powietrza. Dopiero rozwiązanie tego problemu umożliwia efektywne 
stosowanie odpylaczy w przodkach chodnikowych. 

Na drogach odstawy a w szczególnośwci na przesypach należy 
stosować osłony przeciwpyłowe i zraszanie. 

Za jedną z lepszych i skuteczniejszych technik zapobiegEinia 

tworzeniu sie pyłów jest wtłaczanie wody do pokładów. Technika 
ta była powszecłinie stosowana w Belgi i i Francji (gdy były 
czynne kopalnie Limburgii i Nordu), jest wymagana przez przepisy 
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niemieckie wszędzie tam gdzie jest to możliwe. W RFN wtłaczanie 
jest stosowane w co najmniej 50% ścian. Można postawić pytanie 
dlaczego wtłaczanie jest rzadko stosowane w polskim górnictwie. 

Mimo wieloletnich prób wtłaczanie przyjęło się w niewielu 
kopalniacłi - głównie na Dolnym Śląsku i w kopalni G1iwice. 
Zagadnienie wtłaczania może być tematem osobnego referatu, ale 
WELTto nawet po krotce zapoznać się z poglądami specjalistów 
odnośnie podatności węgli do wtłaczania. Skutezność wtłaczania 
wody do pokładu jako środka obniżenia zapylenia powietrza, 
zależy przede wszystkim od warunków geologicznych w jakich 
przeprowadza się wtłaczanie. Węgle twarde o słabej 
szczelinowatości są słabo podatne na wtłaczanie gdyż nie chłoną 
wody. Wtłaczanie do pokładów z przerostami łupków, z licznymi 
płaszczyznami łupiiwości i 1icznymi uskokami kończy sie często 
"zwarciem wodnym", znalezieniem przez wodę drogi przepływu 
zamiast równomiernego nasycania calizny o zwilżalności węgla, a 
tym samym jego oporze przepływu przez caliznę decydują własności 
powierzchniowe węgla. Wreszcie wtłaczanie może mieć bardzo 
ujemne skutki na stan spągu i stropu. 

Najlepiej nadają się do wtłaczania węgle kruche o dużej 
szczelinowatości. Ale nawet i w tym przypadku znajdą się podczas 
urabiania powierzchnie niezwilżone i tworzy się pewna ilość 
pyłu. 

Na strugach głównym środkiem zwalczania zapylenia jest 
zraszanie, najczęściej zraszanie strefowe uruchamiane w 
sekcjach, w których przejeżdża strug. Jest to oszczędne 
użytkowanie wody. Skuteczność zraszania zależy od usytuowania i 
ukierunkowania dysz zraszających. Zależą one od warunków 
panujących w śc iani e i prędkość i powi et rza. Przy prędkość i do 
2.0 m/s dysze winny być skierowane pod kątem 35-45°względem 
prostopadłej do calizny w kierunku przepływu powietrza. Badania 
zagraniczne pokazują, że dysze zorientowane "pod prąd" są mniej 
skuteczne niż zorientowane z prądem. Badania niemieckie wykaza-
ły, że przy dużych prędkościach powietrza dysze zorientowane z 
prądem mogą być nie skuteczne bo krople wody nie dosięgają 
calizny. W takich warunkach wodę z dysz należy kierować 
bezpośrednio na caliznę lub nieznacznie, nie więcej niż 30°pod 
prąd. 
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Większe kąty odchylenia dyszy spowodują, wytworzenie 
przepływu powietrza, a tym samym ruchu pyłu w kierunku zrobów, a 
wiec na ludzi znajdujących sie w przejściu. Należy starannie 
dobierać rodzaj dyszy i ciśnienie pracy. Dysze maja za zadanie 
silne zwilżanie calizny. Nie zaleca sie wiec zbyt dużych ciśnień 

t 

wody (do 1 MPa), tak by krople nie były zbyt drobne. Najodpowie-
dniejsze sa. dysze o pełnym stożku z małym katem rozwarcia. 

Spośród istniejących metod zwalczania zapylenia należy 
wymienić na końcu ochrony osobiste, maski i hełmy przeciwpyłowe. 
Jest to sprzęt indywidualnej ochrony, którego skuteczność nie 
jest natychmiast do stwierdzenia. Nie zawsze jest też chętnie 
stosowany i noszony przez pracowników, dlatego też należy 
stosować go tam gdzie inne środki zawodzą i nie pozwalają 
obniżyć zapylenia poniżej najwyższych dopuszczalnych stężeń. 

5. Wnioski 

Celem osiągnięcia zdecydowanej poprawy w dziedzinie 
zmniejszenia neirażenia załóg należy wykonać: 

- studium kosztów zwalczania zapylenia powiewtrza kopalnia 
nego jakie należy ponieść dla obniżenia zapylenia poniżej 
NDS. Studium takie pozwoli zorientować sie w realnych 
możliwościach kopalń w dziedzinie zwalczania zapylenia 
powietrza, 

- przegląd istniejących przepisów i aktów normatywnych w 
dziedzinie zwalczania zapylenia 1 ich nowelizacje» 
realne programy zwalczania zapylenia dla kopalń, 

konsultowane ze specjalistami z zaplecza naukowo-bada-
wczego górnictwa, 

- szerokie badania indywidualnej ekspozycji pracowników na 
wybranych stanowiskach w kopalniach w trudnych warunkach 
geologicznych, 

- optymalizacje sieci wodnych kopalń w celu dostarczenia 
odpowiednich llości ciśnień wody. Kopalnie muszą 
dysponować pompami pozwalającymi uzyskiwać ciśnienia wody 
do zraszania w zakresie do 10 MPa, 

- napisanie poradnika o charakterze periodycznym (uznawa-
nego ) stanowiącego przegląd najnowocześniejszych metod 
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zwalczania kontroli zapylenia. 
Powyższe wnioski nie wyczerpują z pewnością zagadnienia, 

ale moga stEinowić podstawę dyskusji w wyniku której zostanie 
opracowany dobry program zwalczania zagrożenia pyłowego w 
polskim przemyśle węglowym. 
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PROJEKT ODDZIAŁU ZE ŚCIANĄ O WYDOBYCIU BOOO-8000 t/d W KWK 
"STASZIC" W OPARCIU O NAJNOWSZĄ GENERACJĘ MASZYN I URZĄDZEŃ 

S t r e s z c z e n i e 

Wskaźnik koncentracji produkcji osiągany w polskich kopalniach 
węgla kamiennego odbiega znacznie od wskaźników uzyskiwanych w 
kopalniach rozwiniętych krajów świata.Przyczyna takiego stanu 
Jest w głównej mierze conajmniej 10-letnle opóźnienie w 
modernizowaniu wyposażenia frontu wybierkowego w polskim 
górnictwie. W poszukiwaniu źródeł radykalnego podniesienia 
ekonomicznej efektywności produkcji w kopalni Staszic, 
postanowiono po dokonsmiu głębokiej analizy 
ekonomiczno-finansowej i technicznej, wykorzystać doświadczenia 
krajów przodujących w technologi górniczej. W efekcie został 
opracowany program gruntownej restrukturyzacji procesu 
wybi erkowego w oparć i u o wysokowydajne i ni ezawodne maszyny i 
urządzenia najnowszej generacji z Importu. W referacie 
przedstawiono projekt pierwszego w kopalni oddziału o dużej 
koncentracji ze ściany o projektowanym wydobyciu 8000 t/d oraz 
spodziewane efekty w związku z projektowanym przedsięwzięciem. 
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1. Ocena kierunków rozwoju światowego górnictwa węglowego 

Podziemne górnictwo węglowe wykazuje stały wzrost wskaźników 
produkcji co wynika głównie z udoskonalenia techniki 
eksploatacji ścian. W ciągu ostatnicłi 15 lat nastąpił ogromny 
postęp w zakresie technologii eksploatacji systemem ścianowym, 
a tempo tego rozwoju nadal rośnie. Dopiero teraz spełnia sie 
marzenie lat sześćdziesiątych, kiedy to próbowano po raz 
pierwszy zastosować całkowicie zautomatyzowana ścianę ( 
Rolf-zdalnie sterowany przodek ścianowy, 1963 ) w Wielkiej 
Brytanii. Na przestrzeni ostatnich 25 lat wydajność produkcyjna 
systemu ścianowego ciście wzrastała. Rekordowe wydobycie, w 
wysokości 1000 t/d do którego dążono w latach sześćdziesiątych 
w Wielkiej Brytanii i w innych krajach europejskich to obecnie 
wartość nie do przyjęcia. Szczytowe poziomy wydobycia z lat 
sześćdziesiątych stały się średnimi poziomami wydobycia w 
latach siedemdziesiątych, a szczytowe poziomy z tego okresu 

> 

stały się średnimi wartościami w łatach osiemdziesiątych. W 
roku 1987 średnia wielkość rocznego wydobycia z jednej ściany 
po raz pierwszy przekroczyła 1 milJon ton, a w listopadzie tego 
roku w kopalni Ulan (Australia) zainotowano wydobycie dobowe 
sięgające 24000 t. W ostatnich latach w kopalniach szeregu 
kra Jó w a w t ym w kopa 1 ni ach Lo t aryng i i eksp 1 oat o wainych pr z e z 
Charbonnages de France osiągnięty wskaźnik wydobycia węgla ze 
ścian sięga rzędu 20000 t/d brutto. Wartość ta to we wszystkich 
przypadkach wskaźnik maJęsymalny, Jest Jednak oczywiste, że 
współczesna techinologia pozwala na osiąganie wydobycia na tym 
poz i omi e. Ponadt o dobra organi zacJa pracy oraz właśc i we 
kierowanie pracą ściany i wszystkich podziemnych procesów 
wydobywczych, może pomóc w osiągnięciu tak wysokiego wydobycia. 
Dostępne dane statystyczne zawarte w czasopismach 
specjalistycznych i materiałach z sympozjów dotyczących 
górnictwa pozwalają na dokonanie podziału czołowych państw w 
wydobyciu węgla na cztery grupy ze względu na wskaźnik 
koncentracji wydobycia z Jednej ściany zmechanizowajiej: 
1. powyżej 5000 t/dobę - Australia, Anglia, Stany Zjednoczone, 

Republika Południowej Afryki. 
2. powyżej 2000 t/dobę - Republika Federalna Niemiec, Japonia, 



Szkoła Eksploatacji Podzienmej * 92 283 

Franc J a, Kanada. 
3. poł^yżej 1000 t/dobę - Polska, Związek fladziecki. 
4. poniżej 1000 t/dobę - Chiny. 

Wydajność w ścianie zależy od trzech grup czynników, a 
mianowicie: 
a/ skuteczności kierowania górotworem, 
b/ skuteczności ochrony środowiska, 
c/ wykorzystania maszyn i ich parametrów eksploatacyjnych. 
Wszystkie inne warunki, to pięć stałych czynników mających 
bezpośredni wpływ na wydajność: 
1. grubość pokładu, 
2. zabiór, 
3. prędkość urabiania, 
4. długość przodka ścianowego. 
5. system pracy kombajnu w ścianie. 
Dlatego też oczywistym staje się fakt poszukiwania nowych form 
organizacji polskiego górnictwa węglowego aby poprzez poprawę 
tych czynników dokonać wyraźnego wzrostu wskaźnika koncentracji 
wydobycia. 

2. Krótka ocena koncentracji produkcji w polskim górnictwie 
węglowym 

Polski przemysł górnictwa węglowego stoi przed nieunikniona 
koniecznością głębokiej rekonstrukcji. Przez wiele lat 
preferowana produkcja węgla bazująca na zasadzie ekstensywnego 
rozwoju, spowodowała ogromne nagromadzenie sprzętu 
mechanizacyjnego w kopalniach przy jednoczesnym niskim 
wykorzystaniu. 
Np. pod koniec 1989 r. było w kopalniach 885 kompleksów 
zmechanizowanych czyli średnio 13 na Jedna kopalnię przy 
przeć i et ne J produkcj i rocznej 2 min t. W tym samym czas i e w 
Anglii, która w łatach 1985-89 dokonała głębokiej reorganizacji 
przemysłu wydobywczego na tę samą wielkość produkcji przypadają 
2-3 kompleksy. Produktywność sprzętu angielskiego jest zatem 4 
do 6 - krotnie wyższa od produktywności wyposażenia polskiego. 
Wyniki produkcyjne uzyskiwane w górnictwie polskim coraz 
bardziej odbiegają od wyników uzyskiwanych w przodujących 



284 Underground Ebcploitation School * 92 

krajach węglowych. Średnie wydobycie ze ściany spadło z 961 t/d 
- 1980 r. do 897 t/d w 1990 r., w tym ze ściany zmechanizowanej 
z 1250 t/d do 1135 t/d. 
W tym samym czasie średnie wydobycie ze ścian w Australii 
wzrosło z 3000 t/d do około 6000 t/d a kompleksy zmechanizowane 
czołowych państw węglowych daja wydobycie śr. ok. 8000 t/d przy 
maksymalnych wynikach dochodzących do 20000 t/d. Polski 
przemysł węglowy aby sprostać wymaganiom reformy a co za tyra 
idzie wymaganiom wolnego rynku węglowego musi w szybkim tempie 
przebudować systemy finansowe, organizacyjne ora^ wydobywcze 
węgla. Truizmem jest stwierdzenie, że największe sukcesy można 
osiągnąć na drodze przebudowy struktury wydobycia poprzez 
zdecydowane zwi ekszen i e koncent racj i wydobyć i a w przodkach 
wybierkowych. 

3. Problemy koncentracji wydobycia w KWK "Staszic" 

W kopalni "STASZIC" niemal od początku jej istnienia w 1964 r. 
doceniono znaczenie optymalizacji koncentracji wydobycia w 
ścianach. Głównie w łatach 70-tych, najpierw na ba^ie 
wyposażenia krajowego a później w okresie liberalizacji 
polityki importowej, na bazie wyposażenia z importu czyniono 
liczne próby osiagania wysokiej koncentracji wydobycia w kilku 
ścianach kopalni. Osiągnięto kilka wyników powyżej 3000 t/d a 
najwartościowszy uzyskano w 1973 r. 5569 t/d i 168 m postępu 
miesięcznego ściany uzbrojonej w obudowę zmechanizowana 
kasztowa, Rheinstahl i kombajn licencyjny Anderson-Mavor. Były 
to jednak tylko sporadyczne próby - w okresie 1-3 miesięcy przy 
dużym zaangażowaniu dodatkowych sił i środków a na drodze 
zastosowania tych osiągnięć w bieżącej produkcji stawały 
każdorazowo bar i ery techno1og i czne /awar i e zbyt słabych i 
nietrvra.łych urządzeń,niedopracowane w sensie mechanizacji 
niektóre operacje i czynności zabieraJace zbyt wiele czasu z 
procesu produkcyjnego/. 
Lata osiemdziesiąte polskie górnictwo cechował braik koncepcji i 
zniechęcenie prac nad ulepszeniem, poprawa jakości i 
podniesieniem wydajności podstawowego wyposażenia ścianowego i 
chodnikowego. Bez wątpienia na staun ten miała również wpływ 
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po1 i tyka i mportowa ubi egłeJ dekady, która wychodząc z 
założenia, że osiągnięty stan techniki jest najwyższy z 
możliwych, preferowała import incydentalny. W okresie tym kadra 
inżynieryjno-techniczna kopalni "STASZIC" wprowadziła szereg 
zmian konstrukcyjnych do urządzeń wyposażenia ścismowego, 
szczególnie do przenośników ścianowych. Poprzez zwiększenie mocy 
ich napędów, zastosowanie mocniejszych łańcuchów i zmniejszenie 
oporów ruchu doprowadzono do uruchomienia ścian o długości do 
300 m i zdolności produkcyjnej rzędu 3000 t/d na całym wybiegu 
ściany. Pozwoliło to kopalni utrzymać stosunkowo wysoki w 
stosunku do średniego w resorcie wskaźnik koncentracji 
wydobycia ze ściany /1439 t/d w 1990 r. w tym 1799 t/d ze 
ściany zawałowej/ przy stale obniżającej się wysokości tego 
wskaźnika w resorcie górnictwa węglowego. W dalszym cia^u 
Jednak wydajność i trwałość maszyn i urządzeń zainstalowanych w 
ścianie i w odstawie podścianowej jest zbyt niska i w ocenie 
doświadczonej kadry inżynieryjno-technicznej kopalni 
osiągnięcie lepszych wskaźników przy pomocy dostępnych w kraju 
maszyn i urządzeń konstrukcji z przed 10-15 1 at nie Jest już 
możliwe. 

4. Projekt ściany o produktywności 6-8 tys. t/d 

4.1. Geneza projektu 

Od początku 1990 roku rozpoczęto w kopalni "STASZIC" prace 
nad programem proefektywnościowej rekonstrukcji 
przedsiębiorstwa i zaraz przystąpiono do jego realizacji. 
Zdawano sobie sprawę,że bez zdecydowanego podniesienia 
koncentracji wydobycia w ścianach kopalnia nie będzie w stanie 
osiągnąć dodatniego wyniku ekonomicznego. Pierwsze porównajiia z 
górnictwem zachodnioeuropejskim dotyczyły pól eksploatacyjnych 
i tu okazało się, że aktualnie udostępniane pola eksploatacyjne 
w kopalni "STASZIC" są równorzędne polom eksploatacyjnym kopalń 
zachodnich i problem wobec tego dotyczy psirametrów maszyn 
eksploatacyjnych i organizacji wydobycia. Dotychczasowe 
doświadczenia dawały pewność, że osiągnięcie zdolności 
produkcyjnej ścian powyżej 5000 t/d, gwarantującej możliwość 
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os 1 ê gn i ęc ia ekonomi cznej efektywność 1, nie jest moż 1 i we w 
oparciu o potencjał krajowych fabryk maszyn i urządzeń. W tej 
sytuacji rozpoczęto poszukiwania i przegląd ofert ki Iku 
czołowych producentów zachodnioeuropejskich. W zakresie 
kombajnów ścianowych analizowano oferty niemieckiej firmy 
Eickhoff. francuskiej Sagen oraz szkockiej Anderson-Longwal1. 
Oferty przenośników przedstawiły niemieckie firmy: 
Westfalia-Lunen, Halbach-Braun i Klockner-Becorit oraz 
angielska firma Meco. Układy sterowania elektrohydraulicznego 
oferowały firmy niemieckie Hemscheidt, Klockner-Becorit» 
Tiefenbach oraz angielska Meco. Dokonano też wizyt szeregu 
kopalń i fabryk maszyn i urządzeń w RFN i W. Brytanii. Okazało 
sie, że nowoczesne górnictwo dysponuje maszynami i urządzeniami 
nowej generacji pozwalajacymi na wydobycie 800-2000 t/h węgla z 
jednej ściany, przenośniki posiadają zupełnie nowe konstrukcje 
z odlewEinymi profilami, bez połączeń śrubowych, napęd wysypowy 
jest zespolony z końcówką przenośnika podścłanowego tworząc 
przesyp eliminujący przedostawanie się urobku pod przenośnik, a 
napędy zwrotne budowane są z reguły Jako niskie napędy 
najazdowe. Prędkość łańcucha wynosi 1,26 m/s, a więc Jest 45% 
wyższą niż w naszych przenośnikach "Rybnik". Dostawca 
gwarsLntuje przeniesienie przez przenośnik 5 mil ton urobku tj. 
7-krotnie więcej niż nasz "Rybnik". Kombajny o wysokiej mocy na 
napięcie zasilania 1000 v,3000 v i 6000 v urabiają z prędkością 
10 m/min. przy zabiorze min. 0,8 m. W pokładzie o miąższości 
2,0 m kombajn taki daje potok urobku o natężeniu ok. 20 t/min. 
Obudowy ścianowe posiadają żywotność 10 lat a 
elektrohydrauliczne sterowanie przesuwaniem sekcji pozwala na 
pełne wykorzystani e szybkość i posuwu roboczego kombajnu. W 
ściernie tak wyposażonej awarie praktycznie nie występują. 
Dyspozycyjność urządzeń do pracy przekracza 90% dyspozycyjnego 
czasu pracy. 
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Koncepcja oddziału ze ściany o wysokiej 
cyjnej oraz dobór maszyn i urządzeń 

Po zapoznaniu się z przedstawionymi ofertami i po 
przeanalizowaniu możliwości frontowych w kopalni postanowiono 
zaprojektować oddział ze ściana o wydobyciu 6-8 tys. t/d w 
pokł. 352 tzw. polu L na poz. 500 m. Pole to przygotowane było 
do wybierajiia dwuskrzydłowego. W piętrze północnym projektowano 
pierwotnie 6 ścian podłużnych o długości 200 m, natomiast w 
piętrze południowym 7 ścian poprzecznych również o długości 200 
m (Rys 2). W momencie powstania koncepcji oddziału o dużej 
koncentracji w polu tym rozpoczęto eksploatację pierwszej 
ściany w piętrze północnym pomiędzy chodnikami IL i 3L /w 
parceli przyuskokowej przewidzianej pierwotnie dla dwóch 
ścian/. Pokład 352 w polu L posiada miąższość 1»8-2,1 m i 
dogodne warunki górniczo-geologiczne. Pozostała do rozcięcia 
cześć pola pozwoliła na zaprojektowanie czterech ścian o 
długości 300 m i wybiegu 1200-1300 m (Rys. 3). 2:akłada się 
przemienną eksploatację ścian tzn. Jako pierwsza wyposażona 
zostanie w wysokowydajny sprzęt druga ściajia w górnym piętrze 
pola L po zakończeniu wybierania pierwszej systemem 
t radycyjnym. W t rakc i e Jej wyb i eran i a przygo t o wywana bę dz i e 
następna ściana o dużej wydajności w dolnym piętrze pola co 
pozwoli na ciągłość produkcji. Ponieważ chodniki przyścianowe 
będa likwidowane za ściana co stanowi gwaranję uzyskania jej 
wysokiego postępu /8-10 m/d/, każda następna ściana będzie 
miała wykonany nowy chodnik w odl. 20 m od zrobów ściany 
poprzedniej. W pokładach o większej metanowości podwójne 
chodniki będa miały duże znaczenie dla prawidłowego 
przewietrzania. Pole L wyposażone jest w ładownię oddziałową ze 
zbiornikiem retencyjnym o pojemności 100 ton o zdolności 
ładowania do wozów Granby ok.6000 t/d. Niezależnie od tego pole 
połączone zostanie drogą odstawy taśmowej z przyszybowym 
zbiornikiem retencyjnym o pojemności 800 ton przy szybie 
wydobywczym 1 na poz. 500 m. Obecnie szyb 1 odbiera z poz.500 m 
wydobycie max. 9000 t/d z 4 oddziałów funkcjonujących na 
poz.500 m i l oddziału poz.720 m. Zakłada się, że docelowo tj. 
po ustaleniu wydobycia projektowanego oddziału na wysokość 6-8 
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tys. t/d trzy oddziały na poz.500 m zostaną zlikwidowane. 
Do tak zaprojektowanego oddziału dokonano doboru maszyn i 
urządzeń spośród przedstawionych ofert, przy czym za kryterium 
przyjęto zarówno cene oferowanych urządzeń Jak i nowoczesność 
rozwiązań ich konstrukcji a także co bardzo ważne, możliwość 
pozyskania dokumentacji na ich licencyjna produkcje przez 
polskie fabryki maszyn górniczych. 
Ze względu na znaczne koszty zakupów wyposażenia przed 
podjęciem decyzji o dokonaniu transakcji przeprowadzono 
szczegółowa analizę ekonomiczno-finansową przedsięwzięcia. 
Miedzy innymi analizy porównawczej projektowanego oddziału w 
stosunku do trzech konkretnych oddziałów ze ścianami 
tradycyjnymi w okresie 10-łetnim dokonał zespół prof.dr 
hab.inż. A.Matczewskiego z Jednostki Innowacyjno - Wdrożeniowej 
"SYNERGIA", Wykazał on ,że po spłacie kompleksu w trzecim roku 
Jego eksploatacji w następnych latach przynosić on będzie 
znaczne efekty ekonomiczne pozwalające na prowadzenie rentownej 
działalności kopalni. 
Z kolei zespół z AGH Kraków pod kierunkiem prof.dr hab.inż. 
J. Zabierowskiego dokonał oceny perspektywicznej efektywności 
ekonomicznej 6-ciu wariantów rozwiązań 
techniczno-organizacyjnych funkcjonowania kopalni w oparciu o 
ceny światowe,przy czym 3 warianty,które zakładały zastosowanie 
wysokowydajnych kompleksów z importu wykazały zdecydowanie 
lepsza efektywność ekonomiczną niż warianty zakładające 
tradycyjne uzbrojenie ścian. 
Ostatecznie wyposażenie oddziału o wysokiej produktywności 
składać sie bedzie z następujących elementów (rys. 4) : 

- obudowa Glinik 13-26 
Jest to nowoczesna obudowa o wysokiej sprawności na licencji 

f-my MECO .Udzielona licencja dotyczy części konstrukcyjnej i 
hydrauliki siłowej z wyłączeniem siłownika przesuwu sekcji 
wyposażonego w czujnik przejazdu kombajnu,sterowajiia 
elektrohydraulicznego i sworzni.Obudowa przeznaczona Jest do 
pracy w ścianie o wysokości 1,36- 2,5 m. (rys.5). 
Podporność robocza stojaka - 1820 kN 
Maksymalny nacisk na strop - 0.6 MPa 



^ BOART INTERNATIONAL 
OFERUJE 

Kompleksowe dostawy w zakresie techniki wiertni-
czej, obudowy kołwiowej i urabiania węgla. Nasza 
oferta obejmuje wypróbowane \ dostarczane do wielu 
krajów na całym świecie, w tym również przebadane 
I atestowane w POLSCE: 

• wozy wieriniczta o napędzie hydraulicznym, w tym do \^yfobisk o 
mafych przekrojach, 

• wiortafki hydrauliczne ręczne i do wiefcenią maszynowego, 
ohrolowf} i obrotowo-udarowe, w tym rm emulsję, 

• zwarte, małogtibaiytowe wnry kotwiące. 

• zespoły kotwiące i wiercące do zabudowy no wysięgnikach 
kombajnów chodnikowych fuh przenośnikach, 

m kotwiarkiprzenośne do wyrobisk o różnych wysokościach na olej 
łtydrauliczny lub emulnję, 

• kotwie wklejane i rozprężne, 

• narzędzia do wiercenia obrotowego i udarowego otwofów 
trzałowych, kotwiov^ych i poszukiwawczych. s 

nożn i ucłfwyw do kombajnów ścianowych i chodnikowych do 
urabiania ze zraszaniem i bez, 

• noże siiagowe 

Nasz 
pr/edsliiwii iul 
w P O L S C E : KENA 

KENA Sp. Z.O.O. 
Ul. Morcinka 13a/6 
40-124 KATOWICE 
tei/fax 598313 
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Maksymalny nacisk na spe^ - 1.5 MPa 
Siła przesuvai sekcji - 339 kN 
Siła przesuwu przenośnika - 133 kN 
Łączny czas wykonywania wszystkich 
sekwencji związanych z krokiem 
obudowy - 8 sek 

- kombajn Elektra 550 f-my Anderson-Longwal1 (rys.6 i 7). 
Jest to wysokowydajna maszyna najnowszej generacji. 

Cechy charakterystyczne tego kombajnu to : samonośna 
konstrukcja ramy kombajnu oraz Jego modułowa budowa,elektryczne 
ciągniki oraz skuteczny podwójny system zraszania zapewniający 
bezpyłowa atmosferę w ścianie. 
Parametry techniczne kombajnu. 
Naplecie zasilania - 1000 V 
Moc silników w ramionach - 2 x 230 kW 
Moc silników w ciągnikach - 2 x 27 kW 
Moc silnika pompy hydraulicznej - 35 kW 
Siła przesuwu kombajnu - 450 kN 
Zakres urabiania - 1.3 -3.5 m. 
Masa kombajnu - 60 T 
Prędkość posuwu 

« 

- robocza - 10 m/min. 
- manewrowa - 15 m/min. 

Chłodzenie kombajnu - woda 
Dyspozycyjność pracy - 95 % 

Na produkcje tego kombajnu producent przekazał dokumentację 
licencyjną dla FMG "FAMUR" co było Jednym z podstawowych 
warunków dokonania zakupu. 

- Przenośnik ścianowy MECO: 
Przenośnik wyposażony jest w trzy jednostki napędowe o mocy 

261 kW każda. Napęd zwrot ny umoż11wi a wjazd kombajnu w obręb 
bębna łańcuchowego. Napęd wysypowy stanowi zwarta konstrukję 
połaczona ze zwrotn i a przenośni ka podśc i anowego (Rys 
8).Zastosowany tu boczny przesyp na przenośnik podścianowy 
eliminując podbieranie urobku umoż1lwił zaunknięcie dolnej 
części rynien trasy przenośnika. Charakterystycznym elementem 
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rynien jest odlewany w całości profil 2 klinem ładującym oraz 
profil łącznie ze wspornikiem. Poszczególne człony trasy 
łączone są ze sobą łącznikami o wytrzymałości na rozrywanie 
3000 kN. Generalnie zostały wyeliminowane połączenia śrubowe. 
Parametry techniczne: 
Moc Jednostek napędowycti 3 x 361 kW 
Wydajność szczytowa 1500 t/h 
Maksymalna długość 300 m 
Prędkość łańcucha 1,26 m/sek. 
Ilość pasm i średnia przekroju łsuicucha 2 x O 34 
Wysokość profilu rynny 295 mm 
Szerokość rynny 800 mm w prześwicie 

profilu 
Grubość blachy nośnej 35 mm 
Grubość blachy dennej 20 mm 
Trwałość eksploatacyjna 5 min ton węgla 
Na produkcje tego przenośnika producent udzielił licencji dla 
FMWiG "GLINIK". 

- Przenośnik podścianowy HECO: 
Napęd wysypowy wyposażony jest w Jedną jednostkę napędową o 

mocy 150 kW. Zwrotnia stanowi integralną cześć z napędem 
wysypowym przenośnika ścianowego. Konstrukcja napędu usytuowana 
Jest na zespole przesypowym kompensującym taśmę /tzw. 
"Mat y1da"/. W t ras i e przenośni ka podśc i anowego wbudowana Jest 
kruszarka. (Rys 9) Zastosowane tu rozwiązanie połączenia 
przenośnika podścianowego stałej długości z przenośnikiem 
śc ianowym i zespołem kompensującym przenośni ka taśmowego 
pozwala na p^zedkładkę przenośnika podścianowego w całości po 
każdym skrawie kombajnu oraz skracanie trasy przenośnika 
taśmowego co 3 metry z automatycznym zbieraniem zapasu taśmy. W 
sk ł ad konst rukcJ i przenośn i ka podśc i anowego wchodzą e1ement y 
modułowe umoż1i wiające podni es i eni e napędu nad przenośni k 
taśmowy. 
Parametry techniczne: 
Moc zainstalowana 1 x 150 kW 
Długość przenośnika 25 m • 
Szerokość rynny 900 mm 
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Moc kruszarki 90 kW 
->ańcuch zgrzebłowy 2 x 26 nitki 

skrajne. 
Na produkcje przenośnika została udzielona licencja dla FMWiG 

"GLINIK". 

- Skrzyżowanie ściany z chodnikiem podścianowym. 
Na skrzyżowaniu zastosowana będzie specjalna sekcja obudowy 

zmechanizowanej. Sekcja ta posiada trójdzielna stropnice o 
długości 5 m. Konstrukcja tej stropnicy umożliwia dostosowanie 
się jej do kształtu obudowy chodnika oraz zabezpiecza strop w 
rejonie napędu wysypowego przenośnika ścianowego i zwrotni 
przenośnika podścianowego. Służy ona również do przesuwania w 
całości napędu przenośnika ścianowego i przenośnika 
podścianowego. (Rys.10) Całość stanowi w pełni zmechanizowany i 
częściowo zautomatyzowany - wysokowydajny kompleks ścianowy 
zapewniający bezawaryjność i ciągłość procesu urabiania, 
ładowania i odstawy ze ściany, gwarantując uzyskiwanie 10-12 
cykli produkcyjnych na dobe, co przy ścianie o długości 300 m i 
wysokości 1,8 - 2,1 m daje wydobycie rzędu 6 - 8 tys. t/d. 

4.3. Harmonogram wdrażania ścian z wysoką koncentracją 

Zgodnie z przyjętymi założeniami pierwszy wysokowydajny 
kompleks ścianowy zostanie wprowadzony do eksploatacji w 
czwartym kwartale bieżącego roku. Druga wysokowydajna ściana 
wyposażona w urządzenia produkowane Już w kraju na 1icencji 
EingielskieJ uruchomiona zostanie w drugim kwartale 1992 roku. 
Trzeć i komp1eks śc i anowy wprowadzony będz i e na poz. 720 m w 
trzecim kwartale 1993 roku. 

5. Spodziewane efekty 

Dla kopalni "STASZIC" zakup wysokowydajnego kompleksu 
ścianowego stanowi podstawowe przedsięwzięcie 
proefektywnościowej rekonstrukcji przedsiębiorstwa pozwalające 
uzyskać gwarancję dalszej egzystencji i rozwoju w warunkach 
wo1norynkoweJ gospodarki. Po spłac i e kredyt u w t rzec i m roku 
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produkcji kompleks przynosił będzie wysokie efekty ekonomiczne 
wynikające między innymi ze znacznego wzrostu wydajności pracy, 
oszczędności energii, zmniejszenia zakupów inwestycyjnych na 
wymianę maszyn, zmniejszenie kosztów utrzymania wyrobisk i 
całych rejonów (Rys.11). Poprawia się znacznie warunki wenty-
lacji kopalni i warunki bezpieczeństwa i higieny pracy w 
ścianie. Zakłada się m.In. zmniejszenie zatrudnienia z 14 - tu 
pracowników/zmianę w ścianie tradycyjnej o wydobyciu 2000 t/d 
do 6-ciu pracowników/zmianę w ścianie kompleksowo zmechaaiizowa-
nej o vrydobyciu 6000 t/d, a zatrudnienia w oddziale ze 167 
pracowników do 112 pracowników. Wydajność ścianowa wzrośnie z 
38 t/rdn do ok. 330 t/rdn, a oddziałowa z 12 t/rdn do 54 t/rdn. 
Przedsięwzięcie należy jednak oceniać w znacznie szerszym 
aspekcie. Podjęte przez kopalnię "STASZIC" działania trzeba 
uznać za niezwykle istotne dla modernizacji polskiego górnictwa 
i traktować jako próbę szybkiego dorównania osiągnięciom 
światowym. Pozytywnie należy ocenić fakt skojarzenia przez 
kopaln i ę i nteresów po1sk i ch fabryk maszyn górni czych z 
interesami kopalni poprzez przejęcie przez nią licencyjnej 
produkcji nowej generacji kombajnów, obudów ścianowych oraz 
przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych. Stwarza 
to dla fabryk maszyn szansę podjęcia najnowocześniejszej 
produkcji. 



r/̂  

1 - przttzoycł węglowy ogół«m/ 
2 - przwsytł węglowy iclany zmachanlzowan^f 
3 - KNK f̂ Staszic" - ogółem, 
4 - Auitralia - ściany zmachanisowane/ 
5 - czołówka światowa - ściany zmachanlzowana 

Rys 1 

Wskaźnik koncantracjl wyd^ycla za ścian* 

Rys. 2 

Plarwotny projekt rozcięcia pola L 



Rys^ 3 

Rozcięcia pola Ł dla koic^laksu wysokowyda jnago 



Rys • 4 

BlttiMnty k:oiiqplttksu zMchanlzowanago. 

Rys. 5 

Obudowa ZBMchflLnlzowana Olinlk 13/26 

Rys. 6 

KozDbajn Anderson Blektra 550. 
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Modułow* obudowa kombajnu Andarson. 
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Zaapół prza&oanika podiclanowago. 



Rys. 10 
Sftkcja sabeiplttczająca skrzyżowania ściany z chodnlklam 
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Rys. 11 
Przewidywany wpływ wy ao]co%fyda j nesfo 
kopalni (wg załoiań z 1990 roku). 

koaplaksu na rentowność 
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Jan MATERZOK 

Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel" 
Wodzisław Śląski 

SYSTEM WYBIERANIA POKŁADÓW WĘGLA O GRUBOŚCI OD 2,3 DO 4,5 M 
W DOSTOSOWANIU DO WARUNKÓW GÓRNICZO-GEOLOGICZNYCH 

KWK "MARCEL" 

S t r e s z c z e n i e 

Omówiono założenia techniczno - ekonomiczne eksploatacji 
pokładów węgla o grubości 2,3m do 4,5m w warunkach górniczo -
geologicznych kopalni "Marcel". 

Dokonano szczegółowej analizy: 
- doboru optymalnych warunków techniczno - ekonomicznych, 
- doboru maszyn 1 urządzeń w aspekcie neikładów finansowych 
i kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa, 

- uzyskania maksymalnych efektów ekonomicznych. 
Realizacja przedstawionego w opracowaniu przedsięwzięcia 
pozwoli na zwiększenie wydajności i wydobycia, uproszczenia 
struktury sieci wentylacyjnej oraz podniesienia poziomu 
bezpieczeństwa pracy załogi. 
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1. Założenia ogólne 

Polski przemysł węgla kamiennego nie może ograniczyć się do 
zmian restrukturyzacyjnych na poziomie rozwiązań 
makroekonomicznych i struktury systemu zarządzania. 
Usamodzielnienie ekonomiczne i orgauiizacyjno - prawne kopalń 
doprowadzi do wymaganych efektów gospodarczych tylko wówczas, 
jeże1 i działamiom systemowym towarzyszyć będa przekształcenia 
technologiczne w systemach produkcyjnych, infrastrukturze oraz w 
branżach przemysłowych, zabezpieczajacych potrzeby techniczne 
kopalń. Samodzielne kopalnie beda konkurencyjne na 
międzynarodowym rynku pal iw, po przeprowadzeniu modernizacji 
wyposażenia technicznego, a przede wszystkim wprowadzeniu trudno 
ścieralnych przenośników ścianowych i przyścłanowych, kombajnów 
węglowych o zwiększonych mocach, obudów zmechanizowanych 
dostosowanych do zmiennych warunków górniczo - geologicznych. 
Należy wprowadzić nowoczesne systemy wydobywcze o wydajności 
powyżej 3,5 tys. ton na dobę przez zastosowanie wysoko wydajnych 
maszyn i urządzeń zarówno produkcji krajowej jEik i zagranicznej. 
Zastosowane maszyny i urządzenia muszą również gwarantować 
wysoki stopień bezpieczeństwa załogi i pracowników obsługi. 
Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel" dysponuje złożem o zasobach 
235,8 min ton (wg stanu na 1991.01.01). Zasoby przewidywane do 
wybrania wynoszą 152,8 min ton. Grubości pokładów wahają się w 
granicach Im - 4,5m. 
Udział procentowy zasobów według klas grubości przedstawiono w 
tabeli 1. 
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r 
Zakres grubości 

Tabela 1 

Udział % 
do l.OCm 4.4 
od l,01m do l,50m 11,3 
od l,51m do 3.00m 24,4 
od 3.01m do 4.50m 11,9 
ponad 4,50m 48,0 

Nachylenie w granicacłi 5 - 35 , z przewaga nachyleń około 15 . 
Złoże charakteryzuje się dobrymi pEu-ametrami Jakościowymi. 
Zawartość siarki całkowitej waha sie w granicach 13 - 1,22 %, 
średnio 0,79 Zapopielenie węgla wynosi 6.0 - 32.0 średnio 
14,6 %. Średnie zanieczyszczenie urobku kamieniem wynosi około 
30 %. 
Przewidywane wydobycie docelowe kopalni "Marcel" przy zbadanych 
zasobach przemysłowych umożliwia ich eksploatację przez około 80 
lat. 
Z przedstawionej powyżej tab. 1 miąższości pokładów wynika, że 
60 % zasobów zalega w przedziale 3,0 m i grubszych. 
Eksploatacja tych pokładów przy użyciu aktualnych kompleksów 
maszynowych nie Jest możliwa w aspekcie techniczno 
ekonomicznym. W związku z tym kopalnia "Marcel" przeprowadziła 
wnikliwa analizę technicznych możliwości wybierania tych 
pokładów. biorąc pod uwagę głównie osiągniecie wysokiej 
koncentracji wydobycia. co z kolei spowoduje zmniejszenie 
zatrudnienia o 290 osób oraz obniżenie kosztów wydobycia 
pozwalających na eliminację dotacji budżetowych. 
Dla realizacji tego przedsięwzięcia założono zbudowanie 
prototypowego kombajnu ścianowego, umożliwiającego urabiajiie 
pokładów o grubości do 4,5 m i prototypowej obudowy ścianowej 
pozwalającej na bezpieczne prowadzenie robót w ścianach o dużej 
wysokości. Aktualnie w kraju produkowane obudowy ścianowe i 
kombajny, nie dawały się wykorzystać do wysokich ścian. 
Pozostałe elementy kompleksu ścianowego mogą steuiowić typowe 
urządzenia krajowe i zagraniczne. 
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2. Opis parametrów technicznych 

Zakresem pracy na najbliższe lata Jest wybieranie pokładów węgla 
zalegających w rejonie C pokładu 417. W rejonie tym zalega 8 min 
ton przy miąższości 2,3ffl - 4,45m. 
Uzbrojenie tego frontu robót w nowoczesne maszyny i urządzenia o 
dużej zdolności produkcyjnej, zapewni wzrost koncentracji 
wydobycia, uproszczenie struktury techniczno - organizacyjnej i 
zagwarantuje bezpieczeństwo załodze i pracownikom obsługi. Da to 
w efekcie wydobycie znacznie przekraczające dotychczas 
osiągane wielkości. 
Pokład t en będz i e wyb i erany t rzema śc i anami po 207m dlugość i 
każda i wybiegach: 1250m, 1150m, 870m. 
Kompleks ścianowy przezbrajany bedzie do kolejnych ścian z 
zachowaniem tych samych maszyn i urządzeń. 

Wykaz maszyn i urządzeń: 
a) maszyny i urządzenia ścianowe 

- kombajn KGS-440/2BPH schematycznie pokazany na rys. 1, 
wykonywany Jako prototyp z zastosowaniem siIników 
elektrycznych o mocy 190 kW i organów urabiających 
0 średnicy 2200 mm - koszt prac badawczych i prototypu 
wynosi 3,5 mld zł, 
obudowa zmechanizowana FA20S-22/44-0z schematycznie 

pokazana na rys. 2, wraz ze sterowaniem pilotowym firmy 
Tiefenbach wykonywana Jako prototyp - koszt prac badawczych 
1 prototypu wynosi 55,8 mld zl, 

- adaptacja przenośnika PF4 - 932 (import) do krajowych 
urządzeń - koszt prac badawczych i wykonanie prototypu 
wyniesie 1,O mld zł. 

- zgrzebłowy przenośnik ściajiowy PF4-932 o wydajności szczytowej 
800 t/h - producent WESTFALIA - LUNEN (RFN), 

b) urządzenia odstawy: 
- zgrzebłowy przenośnik podśclanowy PF2-30/832, o wydajności 
szczytowej 1000 t/h - producent WESTFALIA - LUNEN (RFN), 

- przenośnik taśmowy GWAREK-1000 o wydajności 420 - 780 t/h -
producent PIOMA - Piotrków Trybunalski, 

- przenośnik zgrzebłowy RYBNIK-73 (2 sztuki) o wydajności 
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450 t/h - producent RYFAMA Rybnik, 
- przenośnik taśmowy MIFAMA-1200 o wydajności 120 t/h -
producent MIFAMA Mikołów, 

c) pozostałe urządzenia: 
- kolejka szynowa spągowa typu KS-650/100, do transportu 
materiałów i jazdy ludzi firmy "Becker-Pioma" - produkcja 
niemiecko - polska, 

- kruszarka DLBIOOO K-V - producent Brieden RFN, 
- zestaw trzech pomp EHP-3K 125/50 - producent Hauhinco RFN, 
- osprzęt elektryczny - krajowy. 

3. Nakłady finansowe 

a) nakłady w mld zł. na zakup maszyn i urządzeń 
kombajn KGS-440/2BPH - 3,5 
obudowa FAZOS-22/44-Oz - 55,8 
przenośnik PF4-g32 - 13,5 
przenośnik PF2-832 - 4,5 
kruszarka DLB 1000 K-V - 1,8 
urza,dzenia odstawy - 7,0 
kolejka KS-650/100 - 5,0 
zestaw pomp EHP-3K 125/50 - 2,0 
osprzęt elektryczny - 10,0 

Suma nakładów 103,1 
w tym nakłady na prace 
badawczo - rozwojowe = 60,3 

b) nakłady na eksploatację ścian 
Koszt wydobycia jednej tony węgla (wg COIG) obecnie wynosi 
17 tys. zł. - według proponownej technologii 9 tys. zł. 
Wydobycie z rejonu C - 3.166 tys. ton 

3.166 tys. ton x 17 tys. zł. = 53.822 min zł. 
3.166 tys. ton x 9 tys. zł. == 28.492 min zł. 

c) nakłady na przezbrojenie ścian 
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Ilość dniówek na jedno przezbroJenie - 2910 
Wartość dniówki z narzutami - 235.700 zł. 
Ilość przezbrojeń - 3 

2910 dniówek x 235.700 zł/dniówkę x 3 = 2.058 min zł 
Razem nakłady na eksploatacje ścian: 

28.492 min zł. + 2.058 min zł. = 30.552 min zł. 

d) nakłady na roboty przygotowawcze i udostępniające 
Ilość ścian - 3 
Długość ścian - 207m 
Chodnik odstawczy P-2 - 550m 
Pochylnia C-1 - 625m 
Pochylnia C-2 - 525ra 
Chodnik ścianowy C-3 - 1250m 
Chodnik ścianowy C-2 - 1250m 
Ściana C-2 - 207m 
Chodnik ścianowy C-1 - 1150m 
Ściana C-1 - 207m 
Chodnik ścianowy P-1 - 870m 

6841m 

6841m X 6.000.000 zł/mb = 41.046 min zł. 

e) nakłady na uzbrojenie odstawy, wprowadzenie obudowy 
zmechanizowanej FAZOS 22/44 OZ i prace zabezpieczające 
(m.in.: p.poż., p.wybuchowi pyłu węglowego^ odmetanowania, 
p.tapaniowe) 
- transport i montaż przenośników odstawy, obudowy FAZOS 
22/44 Oz oraz kolejki KS 650/100 - 5050 dniówek 
5050 dniówek x 240.000 zł/dniówkę = 1.212.000 tys. zł. 

- koszt zużytych materiałów na budowę tam i zapór p. poż. 
6 tam wentylacyjnych x 2.000.000 zł. = 12.000 tys. zł. 
13 zapór pyłowych x 6.400.000 zł. = 83.200 tys. zł. 

- koszt sprzętu p.poż. - 49.860 tys. zł. 
Razem nakłady: 1.357.060 tys. zł. 
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4. Efekty ekonomiczne i gospodarcze 

a) roboty przygotowawcze - 41.046 min zł. 
b) nakłady (w tym B + R) - 103.100 min zł. 
c) roboty instalacyjne - 1.357 min zł. 
d) roboty eksploatacyjne - 30.552 min zł. 

Razem: 176.055 min zł. 
Eksploatacja rejonu C pokładu 417 trwać będzie 904 dni. 
Kwota ze sprzedaży wydobytego węgla wyniesie: 

3166 tys.ton x 357.000 zł. = 1.130.262 min zł 

5. Źródła finansowania 

Kopalnia "Marcel" planuje finansowanie przedmiotowego 
projektu celowego z następujących źródeł: 
- odpisów amortyzacyjnych, 
- zasilenia z zysku, 
- funduszu przedsiębiorstwa, 
oraz z wysokooprocentowanego kredytu bankowego, który 
możemy otrzymać dzięki pozytywnej ocenie przez bank 
naszej działalności ekonomicznej. 
Mając na uwadze zwiększenie koncentracji wydobycia, 
obniżenie jego kosztów, większe bezpieczeństwo pracy, 
ochronę środowiska (zagospodarowsinie odpadów w podsadzce 
płynnej) oraz zmniejszenie zatrudnienia. 
KWK "Marcel" postuluje przyznanie przez KBN środków na 
realizację prac B + R w wysokości 40,0 mld zł, co stanowi 
65% nakładów na B + R. 

6. Wnioski 

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na: 
- wydobycie 3500 ton węgla na dobę - dotychczas średnio ze 
ściaji uzyskano 790 ton na dobę, 

- zwiększenie średniego wydobycia węgla z jednej ściany z 790 
ton do 1100 ton na dobę, do momentu zak:ończenia aktualnie 
pracujących ścian, 

- zwiększenie średniej wydajności ścianowej z 38.398 kg/rdn 
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do 53.570 kg/rdn, 
- zmniejszenie Jednostkowego technicznego kosztu wytwarzania 
w oddziałach wydobywczych z 74.700 zł/tonę do 44.040 
zł/tonę tj. o około 40 

- obniżenie ogólnego kosztu wydobycia jednej tony węgla z 
364.760 zł/tone do 334.800 zł/tonę tJ. o około 8,2 

- zmniejszenie ilości rejonów wydobywczych z 10 do 7, 
- zmniejszenie ilości czynnych wyrobisk korytarzowych w 
okresie trzech łat o 5200 mb, 

- zmniejszenie ilości zatrudnienia w robotach wybierkowych o 
290 pracowników, 
uproszczenie struktury sieci wentylacyjnej kopalni i 

zmniejszenie zapotrzebowania na powietrze w gratnicach 2000 
do 2500 m3/min, a zarazem zmniejszenie zużycia energii 
elektrycznej pobieranej przez wentylatory głównego 
przewietrzania. 



Rys. 1 

ścianowy kombajn X0s-440/2BPH 
1 - raicilf/ 2 - prz«gub, 3 ciągnik C27/2BFH, 4 - ciągnik 
pomocniczy, 5 - skrzynia aparatury pooMdcniczaj SA-4r/D, 
6 - wft&wka/ 7 - sania, B - osłony, 9 - instalacja wodna. 

4P60 

Rys. 2 
ścianowa obudowa zmechanizowana PAZOS 22/44~Oz 
1 - ap^gnica koiiqpl«tna, 2 - łucznik kon^latny przód, 3 - łucznik 
konplatcy tył, 4 - osłona odzawałowa, 5 - stropnica zasadnicza, 
6 - stropnica wychylnowysuwna, 7 osłona czołowa ściany, 
8 - układ przasuwDy, 9 - podpora telaskopowa 4> 250 200, 
10 - podpora telaskopowa 0 210 160, 11 - przasuwnik 
koryguj ̂ cy. 
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Maciej MAZURKIEWICZ 

Akademia Górniczo-Hutnicza 
Kraków 

ZAGADNIENIA DEPONOWANIA ODPADÓW W ZROBACH 

S t r e s z c z e n i e 

Działalność przemysłu wydobywczego powoduje istotny wzrost odpa-
dów i zagrożenie środowiska naturalnego. 

W pracy przedstawiono jeden ze sposobów zagospodarowania od-
padów w zrobach kopalń czynnych jak i przeznaczonych do likwida-
cji. Szczegółowo ustosunkowano sie do zasad lokowania i ewentu-
alnych skutków deponowania odpadów. 
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Człowiek dla pokrycia swoich potrzeb gospodarczych 
wydobywa rocznie około 100 mld ton surowców w roku . Równocześnie 
według niektórych autorów tylko jedna, trzecią produktów 
działalności przemysłowej stanowią produkty finalne , reszta to 
odpady w postaci stałej, płynnej i gazowej. Szacuje sie , że w 
świecie rocznie na składowiska odprowadza się ponad 30 mld ton 
materiałów stałych , z których zdecydowana większość stanowią 
odpady przemysłowe. 

Najbardziej zdegradowanym rejonem w kraju jest woje-
wództwo katowickie a szczególnie jego część zwana Górnośląskim 

2 
Okręgiem Przemysłowym. Na powierzchni około 6700 km nagromadzo-
no ponad 1 mld ton odpadów stałych (około 150 tyś. t/km^ ). Jest 
to sytuacja niespotykana w żadnym innym rejonie świata. Równo-
cześnie w terenie tym, podziemny przemysł wydobywczy tworzy co 3 
roku ponad 120 tys.m pustek , z których pewna część może być 
wykorzystana do lokowania odpadów , co czynił człowiek już wiele 
tysięcy lat temu. 

Pierwszym udokumentowanym archeologicznie przykładem 
pozostawiania w zrobach odpadów sa Krzemionki Opatowskie (2500 
lat p.n.e.). Pozostawioną w pustkach skałę płonną wykorzystywano 
w technolog! wydobycia kopaliny do podpierania stropu - czyli 
podsadzania. Tak było przez tysiąclecia , a materiałami lokowa-
nymi pod ziemią były wyłącznie odpady górnicze. Zastosowanie 
podsadzki hydraulicznej {1864), pneumatycznej (1924) czy wresz-
cie utwardzanej (ok.1930) spowodowało jedynie zmiany ilościowe . 
Idea wykorzystania pustek poeksploatacyjnych dla deponowania 
innych pozagórniczych odpadów , jest również stosunkowo stara . 
Na przykład pierwsze próby lokowania w zrobach odpadów palenis-
kowych przeprowadzono w kopalni polskiej już w latach pięćdzie-
siątych. Duże możliwości deponowania odpadów stwarza opracowana 
w AGH tak zwana technologia zawiesinowa bazująca na własnościach 
odpadów paleniskowych.Szczególną jej zaletą jest fakt, że trans-
portowana rurociągami suspensja ulokowana w pustce przechodzi w 
ciało stałe o bardzo małej przepuszczalności dla gazów i wody . 
W technologi i tej można stosować również inne drobnofrakcyjne 
odpady takie jak z procesów odsiarczania węgla i spalin , 
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Deponowanie odpadów w pustkach podziemnych może mieć 
miejsce w zrobach czynnych wyrobisk eksploatacyjnych lub w zro-
bach po eksploatacji sprzed kilku lat . W pierwszym przypadku 
bedz ie to podsadzanie pustki 1 ub dosadzanie zawalu . W drugim 
przypadku mamy najczęściej do czynienia z wypełnianiem pustek 
międzybryłowych gruzowiska zawałowego lub przeznaczonymi do 
likwidacji wyrobiskami korytarzowymi. 
Podsadzanie zrobów uwarunkowane jest względami ochrony powierz-
chni lub zł oża . W takim przypadku o możliwości zastosowsuiia 
odpadu lub mieszaniny odpadu z innym kopalnym materiałem pod-
sadzkowym decydować będzie jego ściśliwość. 

Obowiązującą polskie górnictwo norma "Materiały do 
podsadzki hydraulicznej" dopuszcza stosowanie odpadów jako mate-
riału podsadzkowego, wymieniając: skate płonna, żwir, żużel. 
popiół granulowany. Pomijając nieścisłość {żwir podobnie jak 
piasek należy do surowców) przedmiotowa norma jedynie dla skał 
płonnych (nie zwracając jednakże uwagi na ich różne rodzaje) 
precyzuje wymagania dotyczące takich właściwości jak ściśliwość, 
wodoprzepuszczalność. rozmywałność, gęstość pozorną, wymiar 
ziarn oraz zawartość substancji toksycznych. Ta ostatnia cecha 
właściwa zresztą innym odpadom (np żużlom) określona jest bardzo 
ogólnie. Pod względem jakości materiały i mieszaniny klasyfikuje 
sie głównie z uwagi na ich ściśliwość, ale Jako kryterium przyj-
muje Sie jej wielkość przy obciążeniu 15 MPa. Takie charaktery-
zowanie materiałów i ich mieszanin nie uwzględnia faktu, że 
ściśliwość jest funkcja nie tylko własności materiału, ale i 
głębokości na jakiej podsadzka "pracuje". I tak mieszanina trze-
ciej klasy według normy, na głębokości 800 m będzie na przykład 
mieć ściśliwość 18%, a na głębokości 300 m 8%. Projektanci 
eksploatacji oraz jednostki zatwierdzające plany, na ogół w 
przypadku , gdy odbywa się ona w fi larze, sugerując sie tak 
sprecyzowaną w normie klasyfikacją, naJcładają na kopalnie 
obowiązek stosowania mieszaniny klasy pierwszej. Z góry wiec 
wykluczają, że może ona zawierać w swym składzie odpady. 

Proponuje sie zmianę sposobu klasyfikowania materiałów 
i mieszanin podsadzkowych z uwagi na ściśliwość według podanego 
poniżej kryterium. R.Adamek i J.Palarski wykazał i, że krzywa 
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śclśliwości. a więc ściśliwość (S) w funkcji obciążenia (5) 
opisajia Jest równaniem : 

A ln(5 + 1) 

2 powyższej zależności wynika, że wielkością charakte-
ryzującą JaJcość materiału podsadzkowego czy mieszaniny z uwagi 
na ściśliwość jest wartość stałej "A" w funkcji. Przyjmując 
powyższe oraz zakładając, że charakterystyczna dla klasy 
wielkość ściśliwości przy obciążeniu 15 MPa nie ulegnie zmianie, 
określono krzywe ściśliwości rozdzielające klasy. Na ich pod-
stawie proponuje sie uważać za I klasę materiałów lub mieszanin 
podsadzkowych te, których wartość stałej "A" w funkcji 
opisującej krzywą ściśliwości są mniejsze od 1,8. Odpowiednio 
dla klasy II : A = 1,81 + 3,50 , klasy III: A = 3,51 + 5,30 , 
a klasy IV: A > 5,31 . Dla tak scharakteryzowanej mieszaiiiny , 
przyjmując wielkość obciążenia (Ó) równą wartości ciśnienia 
pierwotnego (y H) na głębokości eksploatacji (H) można zawsze 

n 
obliczyć rzeczywistą ściśliwość. Z kolei można wykazać , że 
istnieje zależność pomiędzy ściśliwością podsadzki a wielkością 
powierzchni wyrażoną np. odkształceniem włEiściwym poziomym. 

Za podstawę rozważań przyjęto teorie Budryk - Knothe 
oraz schemat przemieszczania się skał stropowych i powierzchni 
terenu nad pokładem wybieranym z podsadzką. Obniżenie stropu nad 
wybieranym pokładem rozpoczyna się przed frontem eksploatacyj-
nym, osiągając nad czołem ściany wielkość U . Obniżenie stropu o 
wzrasta nadal w przestrzeni roboczej zwiększając sie na lini 
podsadzki o wielkość K. Dalsze przemieszczanie ma miejsce na 
podsadzce. Jego wielkość zależy od ściśliwości podsadzki S^ na 
głębokości H i od jaJcości wykonania podsadzki < . Równocześnie 
może zachodzić zjawisko wypiętrzania spągu o wielkość M. W wyniku 
podanych procesów , maksymalne pionowe przemieszczenie się skał 
stropowych wyniesie : 

W = (U + K)(l - 0,001<S.) + 0.001<S.(m - M) S TnSLX o 1 1 

Wielkość tę można porównać z maksymalnym "obniżeniem pionowym 
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powierzchni (W ) ^ p max 

W = c W s max p max 

gdzie: c -współczynnik uwzględniający tworzenie sie w górotworze 
pustek międzywarstwowych, otwieranie powierzchni łupności, 
szczelin i rozwarstwień. 

Z powyższych zależności wynika, że maksymalne obniżenie 
powierzchni terenu wyniesie 

W = i [(U + K)(i - o.ooięs.) + o.ooięs.(m - M)] p max c o ^ L 

Można przeprowadzić następującą ocenę wielkości występujących w 
powyższej zależności. Wartość współczynnika "c" nie Jest do tej 
pory dokładnie określona w powiązaniu z występującymi warunkami 
geologicznymi. Można Ją, na przykład opierając się na pracy 
J.Znańskiego prognozować Jako równa 1.05 1,15. Maksymalne 
obniżenie stropu nad czołem ściany dla warstw poziomych, według 
K,RuppeneJta wyniesie 

U =11,5 y H ^ [m] o s Lp 

gdzie: T H - ciśnienie pierwotne MPa, s 
Ep - moduł sprężystości złoża MPa 

Badania wykonane przez A.Bilińskiego oraz ich rozwinię-
cie (S.Korman, T.Mikos) wskazują, że wielkość ta może dochodzić 
do 10% pierwotnej grubości pokładu. Na udział tej wielkości 
w obniżeniu powierzchni zwraca również uwagę J.LoJas . Obniżenie 
stropu w przestrzeni roboczej ściany zależy Jedynie od JeJ 
rozpiętości (x) oraz głębokości eksploatacji i wynosi : 

K = 0,027 (H + 426) [m] 

Według J.ŁoJasa wielkość ta może dochodzić do 2 + 3% grubości 
pokładu. Wielkość współczynnika Jakości wykonania podsadzki 
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uwzględnia różnicę pomiędzy ściśliwością., określoną badaniami 
laboratoryjnymi, a ściśłiwością masywu podsadzkowego oraz 
szczelność wyko nan i a pods adz k i. Z badań L.Barańs k i e go, 
K. Przewłockiego oraz M.Mazurkiewicza wynika , że wartość tego 
współczynnika można przyjąć równą 0,8. 

Brak Jest badań, które pozwoliłyby na w miarę dokładne 
oszacowanie wypiętrzenia spągu. 

Anali żując udz i ał poszczegó1nych wi e1kość i wi dać , że 
najistotniejszy wpływ wywiera ściśliwość podsadzki. Co do pozos-
tałych przyjęto. że wpływ czynników "ujemnych." (zmienność 
jakości podsadzki) jest co najwyżej równy wpływowi czynników 
"dodatnich" M). Przyjęcie takiego uproszczenia pozwala na 
stwierdzenie, że : 

W = 0,01 S. m p max 1 

Powyższa zależność odpowiada odpowiada w zasadzie stosowanemu 
sposobowi określania maksymalnych obniżeń pionowych powierzchni, 
z tym, że niezależny od jakości podsadzki i głębokości eksploa-
tacji współczynnik sposobu likwidacji zrobów (a) zostaje 
zastąpiony ściśliwością (S^) zależną od obu wymienionych czynni-
ków, Konsekwencje powyższego rozumowania pozwalają, przy 
przyjęciu Jako kryterium wpływu na powierzchnie na przykład 
dopuszczalnego odkształcenia poziomego ^̂ jĝ ĵ̂ p* określenie 
dopuszczalnej ściśliwości materiału wypełniającego zroby S^ 

c H 
C -ICO ^^^ ^^P b. , —Ibb r = 1 dop m tg^ 

gdzie : /3 - kąt zasięgu wpływów głównych. 

Przedstawione rozważania mają, oprócz merytorycznego 
uzasadnienia problemu, zwrócić uwagę na konieczność odejścia od 
tradycyjnego poglądu na temat współpracy podsadzki (czy zawału, 
zawału uszczelnionego) z górotworem i jej wpływu na deformacje 
powierzchni (dotyczy praktycznie wszystkich technologii 
likwidacji zrobów). 
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Znając dopuszczalna dla danych warunków eksploatacji 
ścłśliwość podsadzki należy dobrać skład mieszeininy. Dobór 
Jakościowy zależał będzie od tego jalci odpad ma być wykorzystany 
jako komponent mieszaniny podsadzkowej. 

Lokowanie odpadów w starych zrobach ograniczone jest w 
zasadz i e wzg1ędami t echni cznymi, to jest moż1 i wośc i a rozprowa-
dzenia ich w często praktycznie niedostępnych rejonach . W tym 
przypadku preferowane są technologie transportu hydraulicznego 
cieczy o określonych własnościach reologicznych, tzw. zawiesiny. 
Charakteryzują sie one: 

^ koncentracją wagowa,, zdefiniowana jako stosunek masy 
fazy stałej do masy zawiesiny, zawartą w przedziale 
od 0,31 do 58, 

- gęstością objętościową, zawartą w przedziale od 1,20 
do 1,86 Mg/m^ , 

- "konsystencją msisową" (stosunek masowy wody do popio-
łów lotnych ) zawartą w przedziale od 1:1 do 1:4. 
(Dolna granica jest związana z przejściem niesedymen-
tującej zawiesiny do postaci mieszaniny trudno sedy-
mentującej, górna z przejściem z fazy ciekłej do 

ciała plastycznego), 
- lepkością zawartą w przedziale od 0,006 do 0,125 Pas, 
- rozlewnością zawartą od 8 do 35 cm . 
- ilością wody nadosadowej , określaną Jako objętość 
wody "czystej" (bez fazy stałej), zbierającej się nad 
zawiesiną w stosunku do całej, pierwotnej objętości 
zawiesiny, wyrażona w procentach. Wielkość tę określa 
się po S-i-e godz. od pozostawienia zawiesiny w bezru-
chu, kiedy to przyjmuje ona wartość maksymalną. 

Wynosi ona od 1,5 do 8% , 
- czasem zestalania określanym aparatem Yicata.Początek 

wiązania zawarty Jest w przedziale od 1,5 do 280 
godz., koniec od 3 do 430 godzin, 

- gęstością pozorną zawiesiny po zestaleniu, określoną 
3 jak dla gruntów, zawartą w przedziale 1,40-«'1,65 Mg/m , 

- wytrzymałością na ściskanie (określona po 28 dniach 
sezonowania próbki w stanie powietrzno-suchym, wyno-
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SZB.CB, do 3 MPa. 
- ściśliwością , dla próbek sezonowanych 28 dni, scha-

rakteryzowaną współczynnikiem "A". Jego wartość jest 
zawarta w przedziale 2,5^5 , 

- wodoprzepuszczalnością generalnie mniejsza od 10 m/s 
- rozmakałnością Jako opis zachowania sie próbki prze-

chowyvra.nej w wodzie. Ten parametr wykazuje dużą 
zmienność. Zdarzają sie próbki rozpadające się niemal 
natychmiast po włożeniu do wody oraz takie» które 
przechowywane przez kilkanaście dni nie ulegają 

zmianom. 

Szybki rozwój prac wdrożeniowych doprowadził do zasto-
sowania technologii zawiesinowych do różnych celów. Miedzy inny-
mi do: 

- stosowania zawiesiny popiołowo-wodnej w profilaktyce 
przeciwpożarowej i przy gaszeniu pożarów podziemnych, 

- wydzielania zrobów zawałowych dla ich otamowania 
celem izolacji i odzysku metanu , 

- likwidacji zbiorników wodnych i zapobiegania zagroże-
niu wodnemu » 

- wypełniania wyrobisk korytarzowych przecinających pola 
ściany dla umożliwienia przejścia przez nie zestawem 
z me c han i z owanym. 

Technologie przejęły inne kraje , w tym taJcie "potęgi 
górnicze" jak Niemcy. Największe korzyści ekologiczne i technicz-
ne można uzyskać stosując zawiesinę do zmniejszenia wpływu eks-
ploatacji zawałowej na powierzchnię. Jej istota polega na tym, 
że do przestrzeni roboczej ściany doprowadzony Jest rurociąg 
elastyczny. Co kilka metrów podłączone są do niego króćce wyloto-
we wleczone po spągu przez obudowę zmechanizowaną. Wypływająca z 
rurociągu zawiesina przepływa przez gruzowisko wypełniając jego 
pustki. Tym samym zostaje zmniejszona porowatość zrobów, a co za 
tym idzie wielkość obniżenia powierzchni. Badaniami laboratoryj-
nymi i technicznymi stwierdzono, że : 

- przepływ zawiesiny przez gruzowisko odbywa się. Jeśli 
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kÊ t nachylenia spągu Jest większy od S-̂ -lO*', 
- dla zapewnienia przepływu zawiesiny wymagane Jest, 
aby JeJ rozlewność była większa od 15 cm» 

- prędkości przepływu mieszaniny przez zawał wynoszą do 
0.05 m/s, przy kącie nachylenia 10° i 0,15 m/s, przy 
kącie nachylenia powyżej 30°. (Dotyczy zawiesiny o 

rozlewności około 18 cm), 
- nie ma możliwości ustalenia zależności pomiędzy 
chłonnością zrobów a zamodelowaną porowatością gruzo-
wiska. Decydującym czynnikiem Jest wzajemne ułożenie 
brył, a tym samym wielkość szczelin - Jakie losowo 
znajdują sie na drodze spływającej zawiesiny . Wobec 
niepowodzenia laboratoryjnej metody ustalania tej 
wielkości rozpoczęto zbieranie informacji w kopal-
niach, w których lokuje sie zawiesinę w zrobach. Pod-
jęto wyrywkową próbę powiązania chłonności zrobów z 
liczbą wskaźnikową określającą klasę skał stropowych. 
Również na tej drodze nie uzyskano powodzenia. Rejes-
trowano przypadki, w których przy tej samej klasie 
stropu, zawiesina w ogóle nie wpłynęła w zroby, jak 
również takie, w których wpłynęło jej dwukrotnie wię-
cej, niż wynosiła chłonność zrobów dla wody. Tak 
więc na obecnym etapie badań proponuje się przyjąć 
uproszczenie, że chłonność zrobów wynosi 0,5 objętoś-
ci wybranego węgla. 

Ustalenie współczynnika sposobu likwidacji zrobów dla 
tej technologii, sprowadzało się do określenia ściśliwości gru-
zowiska zawałowego o założonej porowatości i założonym stopniu 
wypełnienia pustek międzyziarnowych zawiesiną. Przyjęto porowa-
tość gruzowiska od 20 do 40% i wypełnieniu pustek 
międzyz i arnowych od 20 do 80% w stosunku do i ch całkowi tej 
objętości. Tak więc objętość zawiesiny w stosunku do objętości 
skały zawarta była w przedziale od 4 do 32%. Badania polegały na 
porównaniu wielkości współczynnika charakteryzującego ściśliwość 
dla zawału z pustkami wypełnionymi zawiesiną, to jest: 
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A z 1 = A zp 

gdzie: i współczynnik wpływu zawiesiny na ściśliwość zawału, 
A^- współczynnik charakteryzujący ściśliwość zawału. 
Â -̂ współczynni k charakt eryzujacy ściśli wość zawału 

z pustkami wypełnionymi zawiesina. 

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że wiel-
kość współczynnika "i" zawarta Jest w przedziale od 1,6 do 2,8. 
Przyjęto, że : 

A A 
^ ̂  = i = ^ A A zp zp 

gdzie : a - współczynnik likwidacji zrobów z zawałem = 0,7 , 
2 
a - współczynnik likwidacji zrobów z zawałem i zawie zp 
siną. 

Przyjmując i= 1,6 , stad : 

a =0,43 2 0,45 zp 

Ustalono, że deformacje powierzcłini przy proponowanym 
sposobie likwidacji zrobów beda nieco większe niż dla podsadzki 
suchej pneumatycznej. Wyniki uzyskane we wdrożeniach potwierdza-
ją proponowana wielkość. 

Lokowanie odpadów związane Jest z względajni ekologicz-
nymi a przede wszystkim z możliwościami przekazania do górotworu 
ładunków zanieczyszczeń chemicznych czy radiologicznych. Trzeba 
Jasno stwierdzić, że zakłady górnicze lokując pod ziemia miliony 
ton odpadów czynią to często bez należytego rozeznania co do 
ewentualnych skutków negatywnych związanych z zanieczyszczeniem 
środowiska podziemnego. Wine za taki stan ponoszą również jed-
nostki nadzorujące. Nie uczyniono nic - pomimo wielokrotnego 
podnoszenia tej kwestii, w takich sprawach Jak: 
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- zmiajia istniejącej normy dotyczącej materiałów do 
podsadzki hydraulicznej. 

- opracowanie normy dotyczącej materiałów do podsadzki 
suctie J, 

- opracowanie normy dotyczącej podsadzki utwardzanej, 
- opracowanie normy dotyczącej lokowania w pustkach 
odpadów paleniskowych. 

Szczególnie należy zwrócić uwagę na podnoszone ostatnio 
często w 1iteraturze własności radioaktywne materiałów odpado-
wych. Istniejące w tym zakresie wytyczne i normy sa zbyt ogólne 
i niedostosowajie do górnictwa podziemnego. 

Gospodarka rynkowa spowodowała, że przedsiębiorstwa 
lokujące odpady poprawiają sobie budżet dochodami z tej 
działalności, w związku z tym niestety zdarza się, że czynią to 
bez wcześniejszego rozeznajiia skutków, a te moga się pojawić w 
znacznie dłuższym okresie czasu. W rozwiniętych krajach chcąc 
ulokować pod ziemią odpad musi się posiadać odpowiedni atest 
stwierdzający Jego trwałość lub nietoksyczność przez okres wielu 
lat. 

Pomimo przytoczonych uwag krytycznych trzeba Jasno 
stwierdzić, że deponowanie odpadów w zrobach należy z pewnością 
do bezpieczniejszego sposobu ich składowania w stosunku do 
składowania powierzchniowego. 
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Tadeusz MAZURKIEWICZ 

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 
Gliwice 

OCENA STANU WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO PRZODKÓW ŚCIANOWYCH 
ORAZ WYMAGANE KIERUNKI ROZWOJU 

S t r e s z c z e n i e 

W pracy dokonano oceny stanu wyposażeni 
ścianowych w górnictwie polskim na tle krajów - czołowych produ-
centów węgla w świecie. Zwrócono uwagę na rolę koncentracji wy-
dobycia w rozwoju wyposażenia technicznego przodków, wskazano 
pożądane kierunki rozwoju wyposażenia technicznego przodków 
ścianowych w Polsce. Przedstawiono elementy programu polityki 
technicznej górnictwa węglowego. 

3K 
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1. Wprowadzenie 

Graniczne możliwości pozyskiwania węgla kamiennego zależac od 
systemów organizacyjnych, lecz również w znacznym stopniu od 
wyposażenia technicznego kopalń, a w szczególności wyposażenia 
przodków ścianowych. 

Stan wyposażenia technicznego nie może być rozpatrywany wy-
łącznie w kategoriach technicznych, lecz również w kategoriach 
społeczno-ekonomicznych i Jest skutkiem występujących problemów 
i zachodzących procesów. Główna przyczyna odmienności wyposaże-
nia technicznego polskich kopalń i związanych z nim możliwości 
granicznego wydobycia Jak i Jego efektywności ekonomicznej wyni-
ka z niewłaściwych relacji ekonomiczno-fineuisowych dotyczących 
płac, cen, kosztów i dotacji. 

Podstawowym celem wprowadzenia do eksploatacji wyposażenia 
technicznego powinno być: 
- obniżenie ceny sprzedaży węgla Jako paliwa, 
- zwiększenie zysku z wydobycia węgla zapewniające odtworzenie 
potencjału produkcyjnego, 

- poprawa komfortu pracy górników i obniżenie liczby wypadków. 
Górnictwo polskie Jako jeden z partnerów na światowym rynku 

zbytu, musi przyjąć skuteczne sprawdzone rozwiązania, lub zosta-
nie pokonane przez konkurencje, ze skutkami dla całej gospodarki 
narodowej, w tym także dla budżetu Państwa. 

Podstawowym czynnikiem utrzymania poprawnej ekonomiki kopalń 
w świecie jest koncentracja wydobycia węgla i w takim aspekcie 
rozpat rywajie będz i e wyposażeni e przodków śc i anowych górni c t wa 
polskiego i górnictwa amerykańskiego, australijskiego, niemiec-
k i ego i brytyJsk i ego, Jako wybranych reprezent ant ów rynku g 1 o-
balnego. 

Istniejące niekorzystne różnice w wyposażeniu przodków ścia-
nowych pogarszające pozycje naszego górnictwa węglowego na rynku 
światowym, muszą zostać usunięte poprzez zarządzanie branżą na 
zasadzie preferencji finansowych dla pożądanych kierunków zmian. 

Wzorem innych krajów, należy opracować program rządowy poli-
tyki technicznej dła branży górnictwa węglowego i realizować na 
drodze zamawianych lub dofinansowanych prac rządowych dla jed-
nostek rozwiązujących i na drodze ulg podatkowych dla jednostek 
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wdrażających rozwiązania preferowane. 
W treikcie wdrażania tego prograonu należy badać w sposób 

stały skutki ekonomiczne Jego realizacji. 

2. Wyposażenie górnictwa amerykailskiego 

Ścianowy system eksploatacji węgla w górnictwie amerykańskim 
wprowadzono dopiero w połowie lat siedemdziesiatycłi, w miejsce 
stosowanego powszechnie systemu komorowo-filarowego. Fakt ten 
miał wiele pozytywnych skutków dla górnictv/a europejskiego. 

Ponieważ brak było miejscowych producentów maszyn, wyposaże-
nie techniczne importowano z firm europejskich stawiając jednak 
odmienne wymagania, zgodnie z aktualnym ogólnym poziomem tech-
nicznym, wyższym niż w Europie, ergonomia, ochroną środowiska, 
automatyzacja, diagnostyką, niezawodnością i trwałością oraz 
ścisłym rachunkiem ekonomicznym osiąganych rezultatów. Dostawca-
mi wyposażenia obecnie są głównie firmy niemieckie i brytyjskie, 
oraz w niewielkim stopniu japońskie. Wzrost popytu na ten typ 
maszyn spowodował również podjecie rodzimej amerykańskiej pro-
dukcji kombajnów i przenośników, ze względu Jednak na wysoki 
koszt robocizny nie udało się uruchomić produkcji zmechanizowa-
nych obudów ścianowych. Wymogi szybkiego serwisu, oraz ochrona 
własnego rynku pracy, spowodowały konieczność otwarcia przez 
firmy europejskie filii amerykańskich. Rozwiązania techniczne 
opracowane i sprawdzone na rynku amerykańskim, zostały dopiero w 
dalszych latach wdrożone w górnictwie europejskim z pewnymi jed-
nak uproszczeniami ze względu na inne relacje ekonomiczne, kul-
turę techniczną i tradycje. W 1990 roku eksploataowanych było 96 
wyrobisk ścianowych. Zmiany zachodzące w rozwoju parajnetrów wy-
dajnościowych i niezawodnościowych wyposażenia ścianowego ilust-
ruje najlepiej faJct, że w roku 1930 eksploatowano 89 ścian, któ-
rych średnia długość wynosiła 150 m, a obecnie wynosi 215 m co 
daj e 43 % wzro s t u długośc i, nat omi as t najdłuższa ści ana pos i ada 
długość 300 m. Wybieg ścian w 1990 roku dla 6-ciu przekraczał 
3 km, a dla 50-ciu 1,5 km. 
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2.1. Zmechanizowane obudowy ścianowe 

Ze względu na początkowej dominacje dostawców brytyjskich w 
1980 roku było 54 typy obudów zmechanizowanych typu osłonowego, 
27 typu kasztowego, a 11 typu ramowego, aktualnie 95 kompletów 
obudów Jest typu osłonowego, tylko 1 typu kasztowego. System 
sterowania obudów ze względu na wymagane duże wydajności i koszt 
siły roboczej w 55% Jest systemem elektrohydraulicznym (wartość 
ta może być wyższa gdyż cześć użytkowników nie podaje w danych 
statystycznych systemu strowania). Czas przesterowania sekcji 
wynosi około 6-8 sek,, co odpowiada prędkości przesuwu kombajnu 
10 m/min., lub Jeszcze większy w przypadku przesterowywania wię-
cej niż jednej sekcji równocześnie. 2Ie względu na przewage stro-
pów trudnorabujacych się (eksploatacja wyłącznie na zawał) od-
porność obudów waha sie od 280 t do 800 t, z wartością średnią 
około 600 t. 

2.2. Kombajny ścianowe 

Na 96 ścian eksploatowanych Jest 91 kombajnów oraz 5 insta-
lacji strugowych. Ze względu na wymagane duże wydajności, stoso-
wane zabiory kombajnów wynoszą od 0,75 m do 1,0 m i tym zabiorom 
musi odpowiadać krok obudowy. Dalsza konsekwencją wydajności są 
duże zainstalowane moce dochodzące do 1100 kW, średnio ok.500 kW 
i napięcia zasilania dla około 30% ścian przekraczające 1000 V i 
wynoszące 2300 V lub 4160 V. Wszystkie zainstalowane kombajny 
posiadają bezciegnowe systemy posuwu, wiele z nich wyposażonych 
Jest w kruszarkę kęsów. 

2.3. Przenośniki 

Do odstawy urobku ze ścian stosuje sie przenośniki zgrzebło-
we głównie dwułańcuchowe z łańcuchem umieszczonym centralnie w 
wielkości 30 lub 34 mm wyjątkowo 28 lub 42 mm. Przenośniki wypo-
sażone są w dwie czasami trzy jednostki napedowe głównie o mocy 
250 do 315 kW, wyjątkowo o mocach 150 lub 450 kW. Szerokość 
trasy przenośników dla przeważającej większości wynosi około 
850 mm, wielu JednEik przypadkach wynosi 950 i 1000 mm. Predkoś-
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ci ruchu łańcucha transportowego wynoszą około 1,3 m/s» 
wyjątkowo dochodzą do 1,5 m/s. Dla przenośników podścianowych 
szerokość trasy wynosi głównie 1000 mm i dochodzi do 1250 mm, a 
prędkość łańcucha transportowego 1,5 m/s, wyjątkowo 2 m/s. Po-
między przenośnikiem ścianowym i podścianowym instalowany Jest 

wysyp wysyp czołowy, boczny lub prze-
nośnik kątowy należą do wyjątków. Na przenośniku podścianowym w 
każdym przypadku instalowana Jest kruszarka kęsów. 

2.4. Osiągane rezultaty 

Z badań wyników produkcyjnych przeprowadzonych przez Combs 
Mining Consultants dla 40-ciu ścian wynika, że średnia wysokość 
eksploatowanych ścian wynosi 1,85 m (max. 2,6 m; min. 1,25 m), 
długość ścian 215 m {max. 300 m; min. 135 m), ilość przepracowa-
nych zmian roboczych 558 (max. 795), średnie roczne wydobycie ze 
ściany 1 060 477 t (max. 2 865 066 t), średnie wydobycie węgla 
netto za zmianę 1 805 t (max. 3 075 t; min. 592 t), całkowita 
ilość roboczodniówek przepracowana na ścianie w ciągu roku śred-
nio 6 992 (max. 18 720), wydobycie na pracowniko-dniówkę 159 t 
(max. 489 t; min. 44 t), ilość zmian wymagana dla translokacji 
ściany 749 (max. 1 663; min, 189), ilość pracowniko-dniówek w 
ciągu roku dla translokacji ściEiny 1 274 (max. 6 532; min. 378), 
wydobycie na pracowniko-dniówkę z wliczeniem dniówek na translo-
kacje 136 t (max. 411 t; min. 35 t). 

Z porównania dajiych wynika, że Jeden kompleks ścianowy 
podlega translokacji 1,7 razy rocznie i pochłania 18,2% ogółu 
przepracowanych roboczo-dniówek. 

Dlatego też w związku z dużym kosztem pracochłonności trans-
lokacji kompleksu i stratami wynikającymi z braku wydobycia w 
traJccie translokacji, czas translokacji skraca się do minimum, a 
kołowroty 1inowe, służące do translokacji, zastąpione zostały 
wozami transportowymi z własnym napędem elektrycznym lub spali-
nowym do transportu sekcji obudów w całości. 
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3. Wyposażenie górnictwa australijskiego 

Ze względu na trudności z otrzymaniem materiałów źródłowych, 
w wymaganym czasie, sytuacja w górnictwie australijskim przed-
stawiona zostanie skrótowo, nie może jednak zostać pominięta, 
gdyż górnictwo to osia,ga bardzo dobre wyniki produkcyjne. Mate-
riałami źródłowymi były wyniki produkcyjne 40~tu ścian Joint 
Coal Board, Sosol Coał oraz New Denmark Colliery za okres 04.90 
- 06.90. Wydobycie całkowite netto górnictwa australijskiego w 
1990 roku wyniosło 166 min ton. 

Średnia długość wyrobiska ścianowego wyniosła 195 m (min. 
30 m; max. 253 m), średni wybieg ściany 1 343 m (min.500 m; max. 
3 200 m), średnia wysokość wyrobiska ścianowego 2,7 m (min. 
1,45 m; max. 3,2 m), oraz średnie wydobycie ze ściany 3 990 t/d. 

Z danych literaturowych wynika natomiast, że wydajność 
osia^neła poziom 15,77 t/rdn, natomiast w ostatnich 5-ciu latach 
średnie dzienne wydobycie ze ściany wzrosło z poziomu 4 500 t do 
6 500 ton, co znacznie zmniejszyło koszty produkcji węgla. 

Stosowane wyposażenie techniczne Jest produkcji brytyjskiej, 
niemieckiej i japońskiej. Moc zainstalowanych kombajnów waha się 
od 200 do 1000 kW, podporność obudów 400-900 t, średnio ok.600 t 
Duża rozbieżność danych pomiędzy danymi źródłowymi być może nie-
pełnymi za krótki okres 1990 roku, a danymi literaturowymi z 
06. 1990r. wymagałyby dalszych badań literaturowych. 

4. Wyposażenie górnictwa niemieckiego 

Ogólne wydobycie węgla w górnictwie niemieckim w 1989 roku 
wyni os ł o 71 min ton net to i w porównani u z 1960 rok i em spad ł o 
dwukrotnie, wzrósł natomiast stopień zanieczyszczenia urobku 
skała płonna z 33 do 48%. W 1989 roku eksploatowano 158 wyrobisk 
ścianowych, z tego 92,9% eksploatowano na zawał, 7% z podsadzką 
pneumatyczna., a 0,1% z podsadzkę^ sypana,. 

4.1. Zmechanizowane obudowy ścianowe 

W 1989 roku pracowało 157 obudów zmechanizowanych z tego 80 
współpracowało ze strugiem i 77 z kombajnami. Wydobycie z obudo-
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wa typu osłonowego wyniosło 94,4%, pozostałe 5.5% przypada na 
budowę kasztowa stosowaną już tylko w Zagłębiu Rury do współpra-
cy ze strugiem (0,1% obudowa drewniajia indywidualna). 

Z podsadzkg^ pneumatyczna pracowało 12 kompletów obudów, śre-
dnia wysokość tycłi ścian wynosiła 2,9 m, a wydobycie 1600 t/d w 
porównaniu do ścian zawałowych 1780 t/d. Obudowy współpracujące 
z kombajnami posiadają przesuw zgodny z zabiorem kombajnu wyno-
szącym 0,8 m. 

4.2. Kombajny ścianowe 

W 1989 roku eksploatowano 77 wyrobisk ścianowych wyposażo-
nych w kombajny, w tym w 9-ciu pracowało po 2 kombajny, co daje 
liczbę 89-ciu kombajnów, z czego 87% było kombajnami dwuorgano-
wymi. W ostatnim czasie wzrasta moc kombajnów i Ilość kombajnów 
z elektrycznym napędem posuwu. Obecnie 45% kombajnów posiada moc 
w granicach 328 do 512 kW. 

Udział poszczególnych typów kombajnów był następujący: 
1. EDW-150-Z1-2W (z elektr,mechan.posuwu) 30% 
2. EWD-300L 27% 
3. EW-300L 
4. EDW-300HL 7% 

W budowie kombajnów utrzymuje się nadal tendencja do wzrostu 
instalowanych organów i zwiększenia ich zabioru. Kombajny o 
średnicach organów urabiających powyżej 1,9 m stanowią 43%, o 
średnicach 1,6 - 1.9 m 50%, a poniżej 1,6 m tylko 7%. Szczegól-
nie ważną różnicą pomiędzy polskim i niemieckim górnictwem wi-
dać w wielkości zabioru, dla 90% kombajnów wynosi on 0,8 - 0,9m, 
a dla 5% przekracza 0.9 m. 

Wszystkie kombajny ścianowe posiadają bezcięgnowy system 
posuwu, a 55% z nich wyposażonych Jest w dwa ciągniki kombajno-
we. W 15-tu ścianach jeden chodnik wykonywany Jest wraz ze ścia-
ną kombajnem ścianowym, a w czterech, oba chodniki i w ścianach 
tych pracują po 2 kombajny. 



334 Underground Explołtation School * 92 

4.3. Strugi węglowe 

W ciê gu ostatnich 6-ciu latach udział strugów w urabianiu 
zmalał o 10% i wynosi 45%. 

Wśród stosowanych strugów największa grupę stanowią strugi 
typu ślizgowego i stanowią 57% ogółu stosowanych strugów. Drugą 
grupę zajmują poprzednio powszechnie stosowane strugi mieczowe -
20%, kolejną, modyfikacja strugów mieczowych ze swobodnym łańcu-
chem od strony czoła ściany - 10% i strugi ślizgowo-mieczowe 7%. 

W strugach powszechnym jest stosowanie łańcucha 30x108 oraz 
wzrost mocy stosowanych napędów. 

4.4. Przenośniki 

W przenośnikach zgrzebłowych 70% stajiowią przenośniki z pod-
wójnym łańcuchem w osi przenośnika, pozostałe z podwójnym łajicu-
chem o dużym rozstawie i pojedynczym łańcuchem są starszym roz-
wiązaniem, bądź też koniecznością np. dla przenośników kątowych. 
W ścianach kombajnowych na przestrzeni ostatniego roku obserwo-
wano dalszy wzrost wielkości rynien i stosowanego łańcucha. 

4,5. Osiągane rezultaty 

W 1989 roku wydobyto 71 min ton netto (brutto 133 min ton). 
Wydobycie to osiągnięto ze 158 wyrobisk ścianowych o średniej 
długości 251 m, wysokości 1,82 m i wybiegu 1138 m. 

W porównaniu z rokiem 1980 wydobycie spadło o 18,4%, ilość 
ścian o 31%, długość ścian wzrosła o 9,6%, a ich wybieg o 20%. 
Wydobycie ze ściany wyniosło 1759 ton na dobę i wzrosło do roku 
poprzedniego o 4%, a wydobycie na pracodniówke wyniosło 26,6 t. 

W 1990 roku wydobycie spadło do 69 762 tys.ton. 

5. Wyposażenie górnictwa brytyjskiego 

Górnictwo brytyjskie zarządzane jest na podstawie planów 
British Coal, w tym również planów rozwoju wyposażenia technicz-
nego, jak wyposażenie dla ściaji o dużej koncentracji wydobycia, 
systemy sterowania obudów, niezawodności i stopień wykorzystania 
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maszyn i inne. Systematyczne działania w zarządzaniu branżą poz-
woliły na podwojenie wydobycia ze ściany w ciągu ostatnich sześ-
ciu lat. 

5.1. Obudowy zmechanizowane 

Tradycyjnie kasztowa osłonowa obudowa, wypierana Jest przez 
obudowę osłonową stanowiącą Już 59% stanu obudów. Dla ścian o 
dużej koncentracji preferuje sie obudowę osłonową czterostojako-
wa, odporniejszą na działanie sił poziomycłi. Dłuższe stropnice 
pokrywają rosnący zabiór kombajnów (0.75 m) oraz poprawiają 
przejście załogi. Wprowadza się sterowanie elektrołiydrauliczne, 
trwałość obudów wynosi 8-10 lat. Wprowadza się prostokątne 
cłiodnikl przyścianowe w obudowie kotwiowej. 

5.2. Kombajny 

2a minimalną moc w kombajnach uznano 230 kW mocy zainstalo-
wanej, ponadto elektryczny napęd posuwu oraz automatyczne stero-
wanie stanowią minimalne wymaganie dla ścian o dużej koncentra-
cji wydobycia. W 35% kombajnów zainstalowany jest czujnik skała-
-wegiel, z tego w 60% oparty na zasadzie dwu noży pomiarowych, a 
w 40% na metodzie naturalnego promieniowania. 

5.3. Odstawa urobku 

W ścianach o dużej koncentracji wydobycia, przenośnikom sta-
wia Sie wysokie wymagania. Rynnociąg przenośnika powinien prze-
transportować 3 min ton urobku, w związku z tym blacha denna 
przenośni ka os i a,ga grubość 34-40 mm, a wytrzymał ość e 1 ement ów 
łączących 300 T. Napędy przenośnika konstruowane są na 15 tys. 
godzin pracy, przeciążenie 2,7 momentu znamionowego siInika o 
mocach 225, 300, 375 i 520 kW. W napędach stosuje się regulowany 
naciąg łańcucha i wyrównywanie obrotów obu napędów przenośnika. 
W łańcuchu wymaga się osiągnięcia dwukrotnego współczynnika bez-
pieczeństwa i wprowadza się owalny przekrój drutu łańcucha. Re-
gułą Jest boczny wysyp przenośnika. 



336 Underground Explołtation School * 92 

5.4. Osiągane rezultaty 

W 1989 roku wydobyto 84,4 min ton węgla prowadzać eksploata-
cję w 230 ścianach o długości 80-330 m. 

Średn i e wydobyć i e ze śc i any wyn1osło 1450 t /d, wydajność w 
ścianie 19,5 tony na roboczodniówkę a wydajność całkowita 3,14 t 
na roboczodniówke. Dla ścian o dużej koncentracji wydobycia 
osiąga się wyniki 2800 t/d przy całkowitym koszcie na pracownika 
w ścianie 130 DM/t, dla całej kopalni stawia się wymaganie 
5 t/rdn i 15 funtów/tonę, W 1990 roku wydobycie spadło do 
82,4 min ton. 

6. Wyposażenie górnictwa polskiego 

Rozwój zmechanizowanych kompleksów ścianowych nastąpił około 
25 lat temu, w połowie lat sześćdziesiątych, z chwila opracowa-
nia zmechanizowanych obudów ścianowych typu kasztowego, ramowego 
później osłonowego. Na rozwój kompleksów wywierały wpływ rozwią-
zania niemieckie i rosyjskie, w mniejszym stopniu brytyjskie i z 
tych też krajów dokonywano nieznacznego importu maszyn, oraz 
śladowego importu maszyn francuskich i czechosłowackich. Ze 
względu na ewolucyjny rozwój maszyn w stosunku do istniejącego 
ścianowego systemu eksploatacji (odwrotnie niż w górnictwie 
amerykańskim), zastępowano stojaki Indywidualne obudowa zmecha-
nizowana z pozostawieniem całej infrastruktury w stanie tylko 
nieznacznie zmodyfikowanym. Ogólny poziom techniczny nie pozwa-
lał na automatyzację, diagnostykę, niezawodność, trwałość, wyso-
ki stopień wykorzystania maszyn, jak również nie przystosowano 
wyrobisk górniczych (długość, wybiegi, odstawa, prostokątne 
chodniki kotwiowe, translokacja) do potencjalnych możliwości 
rozwiniętego już ścianowego wyposażenia tecłmicznego. Podstawo-
wym jednak powodem był brak motywacji ekonomicznych do racjonal-
nego wykorzystania produkowanych kompleksów ścianowych, o coraz 
lepszych parametrach technicznych. 

W zarządzaniu branża nie realizowano wzorem innych krajów 
programu rozwoju wyposażenia technicznego, import maszyn również 
prowadzono (i nadal jest prowadzony) z pominięciem stosowanego 
powszechnie w świecie mechanizmu otwartych przetargów, doprowa-
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dzajac do zakupów o małej efektywności ekonomicznej w miejsce 
wymuszania konkurencji i rozwoju technicznego własnego rynku. 
Najsilniejszym bodźcem motywującym rozwój kompleksów ścianowych 
był ich eksport. 

6.1. Zmechanizowane obudowy ścianowe 

Rozwój zmechanizowanych obudów ścianowych dokonał się bardzo 
szybko i za wyjątkiem elektronicznych systemów sterujących, ma-
teriałów o wyższej wytrzymałości i elementów normowych, doprowa-
dził Je do poziomu europejskiego. 

Dla poziomu światowego wymagana byłaby jeszcze modyfikacja 
elementów hydraulicznych dla podwyższenia trwałości i niezawod-
ności. Na te dobra, sytuację wpłynęło kilka czynników: 
- seryjność produkcji, 
- realizacja inwestycji fabryki FA20S. 
- konkurencja czterech producentów (FAZOS, GLINIK. PIOMA, TAGOR) 
- duże możliwości eksportowe. 

Aktualnie w lipcu 1991 roku czynnych było 432 ściajiy wyposa-
żone w obudowę zmechanizowana 40 różnych typów: 
1. Glinik 08/22-0Z 31,2% 
2. Faz os 12/28-Oz 19,9% 
3. Faz os 15/31-Oz 15,9% 
4. Glinik 066/16-0z 7,2% 
5. Fazos 17/37-Oz 4,6% 
6. Fazos osło.-podst. 3,6% 
7. Pi oma 25/45-Oz 2,6% 
8. Tagor 17/37LV 2, 1% 
9. Fazos 17/37-POz 1,2% 
10. Pi oma 17/37-POz 1,2% 
11. Fazos 19/37-Pp 1,2% 

Razem: 91,0% 
Pozostałe 9% stanowi 29 różnych typów, każdy o udziale mniejszym 
niż 0,8%. 

Z liczby 432 - 52 obudów pracowało z podsadzka hydrauliczna, 
3 obudowy z pneumatyczna.. 

Stan ogółem wynosi 86 834 sekcje. Zainstalowanych i pracują-
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cych Jest 55 202, co stanowi 63,6%. Pozostałe to: 
1749 - zainstalowane niepracujące 2,0% 
5767 - w montażu 6,6% 
11255 - w demontażu 13,0% 
7942 - w remoncie 9,1% 
3788 - niezainstalowane 4,4% 
1131 - czasowo unieruchomione 1,3% 

Cena sekcji obudowy, na rynku krajowym, w zależności od typu 
waha się od 150-250 min, a dla skomplikowanych do 400 min zł. 
Przyjmując średnią cene sekcji 200 min i 50% zużycia, wartość 
obudów wynosi 8,6 bln zł, z tego 19,6% w bezproduktywnym montażu 
lub demontażu, co stanowi 1,7 bln. Dwukrotne skrócenie czasu 
translacji kompleksów uwolniłoby środki wartości 850 mld zł. 

Dla zwiększenia koncentracji wydobycia należałoby: 
- opracować układy sterowania dla czasu przesterowania sekcją 

10-15 sek, co odpowiadałoby prędkości posuwu kombajnu odpo-
wiednio 6-9 m/młn,, 

- opracować konstrukcje obudów dla zabioru 0,75 m, 
- opracować budowę skrzyżowania ścian z chodnikiem, 
- przebadać i wdrożyć kotwiową obudowę chodników, 
- opracować samojezdne platformy do translokacji kompleksów. 

6.2. Kombajny ścianowe 

Produkcja kombajnów śc i anowych rozwi neła się w 1atach 
50-tych przed zmechanizowanymi obudowami, ich konstrukcja Jest 
obciążona długoletnimi zachowawczymi tradycjami, z maszynowego 
punktu widzenia. Jest produkcją jednostkową o niższym stopniu 
opłacalności, nie mogła też z tego powodu wytworzyć silnej kon-
kurencji produkcji wymuszającej szybki rozwój. 

Stopień skomplikowania maszyny Jest znacznie wyższy od obu-
dów ścianowych, dłuższy jest przez to cykl wdrażania nowych ty-
pów. Niestety pomimo wszystkich wymienionych powyżej niekorzyst-
nych czynników, kombajn Jest pierwszą maszyną w cyklu produkcyj-
nym wydobycia węgla i Jego parametry eksploatacyjne wraz z wa-
runkami geologicznymi lokalizacji mają znaczenie zasadnicze, pa-
rametry pozostałych maszyn mają znaczenie wtórne, wynikowe. 

W trakcie ostatniego okresu w kombajnach wprowadzono bez-
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cięgnowy system przesuwu, hamulce, napęd organów urabiających 
integralny z ramieniem kombajnu (typ kombajny KGS) oraz system 
MAKS do sterowania i diagnostyki kombajnu, opracowano również 
kombajn dla pokładów niskich. 

W 1 ipcu 1991 roku w kopalniach było 699 kombajnów, z tego 
pracujacych kombajnów było 603, co daje stopień wykorzystania 
86%, a więc o 22,4% więcej niż dla obudów. Kombajnów typu KGS 
było 155, w tym głównie podstawowy typ 320 oraz wersje niższe 275 
- 3 szt. , 200 - 4 szt. , 150 - 4 szt. Importowanych kombajnów 
pracowało 8 szt., 5 radzieckich K103, trzy niemieckie ESA-60L i 
EDW-200/170LN, wszystkie do eksploatacji pokładów cienkich. Po-
zostałe kombajny to typ KBW konwencjonalny z silnikami na sa-
niach nadal zamawiany i produkowany. 

Przyjmując cenę kombajnu KBW na 1 mld zł i KGS na 1,4 mld zł 
oraz zakładajac 50% zużyć i e, wartość kombajnów wynos i oko ł o 
390 mld zł, tj. 4,5% wartości obudowy. 

Jeżeli kombajn steuiowi 4,5% wartości obudowy, a ok. 3% war-
tości całego kompleksu ścianowego, a jednocześnie 1 imituje wy-
korzystanie możliwości produkcyjnych pozostałych 97% zainwesto-
wanego kapitału, zaniedbywanie rozwoju kombajnów dla osiągnię-
cia koncentracji produkcji staje się absurdem. 

Dla zwiększenia koncentracji produkcji należy: 
- prowadzić rozwój kombajnów, dla pokładów niskich z których mu-
si nastąpić wzrost wydobycia (udział wydobycia 10%, w zasobach 
bilsuisowych 40% i dla pokrycia średniej miąższości). Ponieważ 
ilość ścian o wysokości powyżej 3,5 m wynosi 17 szt., kombajn 
dla pokładów grubych od dawna nie znajduje popytu i musi być 
rozszerzeniem zakresu stosowania tila pokładów średnich; 

- dla celów subwencjonowania programów rządowych należy ustalić 
programowe moce zainstalowane: 

dla pokładów 0,8 - 2,0 m 350 kW 
dla pokładów 2,0 - 3,5 m 500 kW 

- zabiór kombajnu 0,75 m, automatyczny elektroniczny ciągnik po-
suwu z regulacja prędkości posuwu w zależności od obciążenia, 
bez straty mocy; 

- mikroprocesory układu sterowania i diagnostyki. 

Powyższe parametry kombajnów zapewniają nie tylko koncentra 
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cje produkcji, lecz również energooszczędny proces urabiania ca-
lizny węglowej. 

6.3. Strugi węglowe 

W lipcu 1991 roku było 102 strugów węglowych z tego pracuje 
60, co stanowi 10% w stosunku do ścian kombajnowych. Stopień 
wykorzystania wynosił 65,7% i był o 21,7% niższy od kombajnów. 

Specyfika zastosowania strugów w pokładach cienkich dla 
węgli dobrej i średniej urabialności, oprócz górnictwa niemiec-
kiego, nie znalazła w żadnym z krajów szerszego zastosowania. 
Ponieważ w określonych warunkach eksploatacja strugowa wykazuje 
zalety w postaci grubszego sortymentu, ograniczenia zapylenia, 
łatwiejszej obsługi przez operatora, powinna być ona nadal sto-
sowalna, nie przewiduje się natomiast znacznego wzrostu udziału 
wydobycia z tych ścian. 

6.4. Przenośniki 

Spośród maszyn kompleksu ścianowego, zgrzebłowe przenośniki 
ścianowe i podścianowe są najstarszym historycznie typem maszyn, 
u 1 ega j a,c ym po wo I nym mo dy f i kac Jom, ze względu na wymóg i mas zyn 
współpracujących, lecz ostatnio nieco szybszym, ze względu na 
koncentrację wydobycia. 

Produkcja przenośników przez jednego producenta w szerokiej 
kooperacji nie przyczyniła się również do przyspieszenia ich 
rozwoju. Zmianie uległy elementy przenośnika związane z bezcięg-
nowym systemem posuwu kombajnu, wzmocnieniu poddano konstrukcję 
trasy przenośnika dla poprawy współpracy z obudowa,, nie uległy 
natomiast zasadniczym zmianom napędy przenośników i ich wydaj-
ność. Tak Jak dla kombajnów zainstalowana moc od kilkunastu lat 
utrzymuje się na poziomie 270-320 kW, tak dla przenośników moc 
Jednostek napędowych wynosi 90 kW. Dla celów eksportowych wyko-
nano nowoczesne rozwiązania o większych wydajnośćiach, nie znaj-
dowały one Jednak nabywców na rynku krajowym. 

Ponieważ liczba ściaji ogółem wynosi 1025, a średnia długość 
ściany wynosi 152 m, można zatem przyjąć dla przenośnika ściano-
wego długość ok. 155 m i ok. 30 m dla podścłanowego, co odpowia-
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da 190 km łącznej długości przenośników. Ze względu na to, że 
elementy kombajnów i przenośników ulegają szybszemu naturalnemu 
zużyciu niż obudowa, poprzez dostawy nowych typów, można je zmo-
dernizować ok. 2 razy szybciej niż zmechanizowana obudowę ścia-
nowa-

Dla zwiększenia koncentracji produkcji należy: 
- opracować typoszereg rynien przenośnika o dużej żywotności; 
- opracować typoszereg jednostek napędowych o mocach 200, 250 i 
315 kW typu wielobiegowego z ogranicznikiem przeciążenia; 

- opracować boczne i krzyżowe napędy wysypowe dla wydajności 800 
i 1200 t/h, oraz najazdowe napędy zwrotne; 

- opracować kruszarki dla w/w wydajności do współpracy z przenoś-
nikiem podśc lamowym. 

6.5. Osiągane rezultaty 

Z danych statystycznych wynika, że średnia wysokość eksploa-
towanych ścian wynosi 2,3 m (max. 4,0 m; min. 0,9 m), długość 
ściany 157 m (max. 261, min. 55), średnie wydobycie węgla netto 
na dniówkę 996 ton, wydobycie na pracodniówkę 15,7 t (max. 50,8, 
min. 0,58 t). 

Ze względu na prowadzona w naszym górnictwie eksploatacje z 
podsadzka, należy podać, że średnie wydobycie dla eksploatacji na 
zawał wynosi 1043 t, dla eksploatacji z podsadzka płynna 705 t, 
dla eksploatacji z podsadzka sucha 644 t. 

7. Porównanie wyników 

Górnictwo ameryk. austr. niem. bryt. pol. 

Liczba ścian 96 40 158 220 1025 
Średnia wys.ściany [m] 1,85 2,7 1,82 — 2,3 
Średnia dł. ściany [m] 215 195 251 157 
Wydob.ze ściany [t/d] 4240 3990 1750 1450 1043 
Wydob. ze ściany [t/rdn] 159 — 26,6 19,5 16 
Roczne wydobycie [min t] 834 166 71 82 147 
Udział w globalnym wydob. % 
wynoszącym w 1990r 3536raln t 23,6 4,7 2,0 2,3 4,2 
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8. Podsumowani e 

Polskie górnictwo węgla kamiennego jest Jednym z parametrów 
rynku świ at owego, którego wydobyć ie w 1990r. wyni os1o 3536 min 
ton. Graniczne możliwości pozyskania węgla kamiennego zależą od 
systemów organizacyjnych, lecz w zasadniczym stopniu również od 
wyposażenia technicznego kopalń. Przegląd podstawowego wyposaże-
nia przodków śc i anowych w wybranych krajach o dużym wydobyć i u 
węgla, wskazuje duże różnice wyposażenia technicznego i osiąga-
nych nim rezultatów. Górnictwa amerykańskie i australijskie po-
siadaja. szczególnie korzystne warunki górniczo-geologiczne, 
osiagajace wysokie wydajności niemożliwe do uzyskania w górnic-
twie europejskim, pomimo stosowania tego samego wyposażenia 
technicznego, tym niemniej tam właśnie następuje szybka ewolucja 
wyposażenia technicznego dla dużej koncentracji wydobycia wyma-
gaja.ca obserwacji. Ponieważ dla tych krajów dostawcami wyposa-
żenia technicznego są niemiecki i brytyjski przemysł górniczy, 
wyposażenie nowej generacji zostaje wtórnie transplantowane w 
tych górnictwach. 

Osiągane wydobycie w górnictwie niemieckim i brytyjskim 
osiąga sie przy 2-3 razy większej koncentracji wydobycia ok. 2 
razy mniejszym ilościowo wyposażeniu technicznym i 1,2 do 1,7 
razy wyższej wydajności. Wszystkie w/w czynniki powodują obniże-
nie kosztów wydobycia węgla i zwiększenie konkurencyjności tych 
górnictw na rynku globalnym. Sytuacje tą osiągnięto poprzez sto-
sowanie wieloletnich planów koncentracji wydobycia. 

W górnictwie brytyjskim od 1983 roku wydobycie ze ściany 
wzrosło 2 razy i wynosi 1450 ton, w niemieckim 1,2 razy i wynosi 
1759 ton, w polskim 1043 t i ulega stałemu obniżeniu. Pierwszym 
efektem tej sytuacji będzie utrata rynków zbytu dla polskiego 
węgla, drugim import węgla na polski rynek i upadek polskiego 
górnictwa. 

wyposażeni 
dobycia oznacza kompleksy ścianowe o dużej wydajności, niezawod-
ności, automatyzacji sterowania i diagnostyki. 

Z górniczego punktu widzenia koncentracja wydobycia powoduje 
wydłużenie ściain i ich wybiegu, zmniejszenie liczby ścian, osz-
czędności z tytułu zmniejszenia liczby chodników, środków odsta-
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wy, dróg wentylacji, odmetano wlenia, odwadniania, a także 
zmniejszenie obszaru wszystkich zagrożeń. 

Z powyższych powodów ekonomicznych i bezpieczeństwa pracy, 
koncentracje wydobycia uznano za priorytetową we wszystkich oma-
wianych krajach. 

9. Wnioski 

1. W celu odwrócenia stałej negatywnej dekoncentracji wydobycia 
w polskim górnictwie należy opracować program polityki tech-
nicznej dla branży górnictwa węglowego. 

2. W programie polityki technicznej górnictwa węglowego Jednym z 
głównych zadań powinny być kompleksy ścianowe dla zwiększonej 
koncentracji wydobycia. 

3. Dla poszczególnych komponentów zmechanizowanych kompleksów 
ścianowych, należy ustalić założenia brzegowe ich kwalifi-
kacji. 

4. Opracowanie kompleksów ścianowych dla dużej koncentracji wy-
dobyć i a real i zować na drodze zamawi anych 1 ub dof i namso wywa-
nych prac rządowych i wdrażać na zasadzie ulg podatkowych. 

5. W trakcie wdrażania programu koncentracji wydobycia należy 
badać w sposób stały skutki ekonomiczne jego realizacji. 

6. W ramach programu pol ityki technicznej branży górnictwa 
węglowego, wzorem innych branż, wprowadzać zasadę zakupu 
wyposażenia technicznego drogą przetargów. 
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ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH W PODZIEMIACH KOPALŃ 

S t r e s z c z e n i e 

W referacie dokonsuio bilansu odpadów z przemysłu górniczego i 
energetycznego w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Wobec 
kurczących sie możliwości dalszego lokowania odpadów na 
zwałowiskach wzrasta zainteresowanie deponowaniem ich w 
podziemiach kopalń. W referacie dokonano przeglądu technologi i 
górniczych. w których istnieją możliwoścł zagospodarowania 
odpadów w podziemiach kopalń. 
Przedstawiono warunki bezpieczeństwa składowania odpadów w 
kopalniach i możliwoścl zagospodarowania ich jako materiały 
podsadzkowe i izolacyjno-doszczelniające. 
Omówiono taJcże technologie przygotowania mieszanin z odpadów z 
podaniem przykładowych infrastruktur. 
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1. Ustęp 

Polskie górnictwo podziemne wydobywa rocznie około 200 min 
3 ton różnych surowców, w wyniku czego powstaje ponad 120 min m 

3 
pustek poeksploatacyjnych oraz 20 min m wyrobisk korytarzowych. 
W procesie wydobycia oraz w szeroko rozumianych procesach 3 
przetwórczych powstaje rocznie około 100 min m odpadów. Problem 
bezpiecznego względem środowiska składowania tych odpadów 
uwypukla sie zwłaszcza w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, 

Tabela 1 

BILANS ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH U KOPALNIACH I ZAKŁADACH 
ENERGETYCZNYCH GZW W TYSIĄCACH TON (rok 1990) 

Przychód 
odpadów 

Kamień z robót dołowych 
i przeróbki 

•• * * 

Odpady z zakładów energetycznych 
^ ^ f r t m t »ri M V t « * r> • a * M r r « * • i« ( • • • • • r t m 

Odpady z innych gałęzi przemysłu 

56 044.5 

7 294.7 
•rata i m m n a a r t ł ^ M * * r i H i i i i I K i ' * 1 t t t i ^ w t ^ r ^ w n i • • r f t f t ' I n 

4 501.5 
RAZEM 67 840.5 

Zago s po dar o-
wan i e o dpadó w 
na dole 

Podsadzka hydrauliczna 
1 4 4 > 

Podsadzka pneumatyczna 
• I •• ł H I I » 

Do innych celów na dole 

4 889.2 
1990.9 

• tamt • > • 

1 651.0 
• • • ••• m a I •• 4 / 

r 
RAZEM 8 531.1 

T 
Charakterystyka 
odpadów zagos-
po dar o wanyc h 
na dole 

Popioły lotne 

r 

Kamień dołowy, żużel 
i inne odpady 

^ 4 M te k I 

RAZEM 

2 037.0 

6 494.1 

8 531.1 

Pojemność 
zwałowisk 

T Zwałowiska czynne 
Zwałowiska projektowane 

RAZEM 

159^ 
262_^0.0 
620 459.0 

charakteryzującym sie wysoka koncentracja przemysłu wydobywczego 
i energetycznego. 
Kopalnie węgla kamiennego oraz zakłady energetyczne tego regionu 
wytworzyły w 1990 r. około 68 min ton odpadów. Jak wynika z tab, 
1, tylko 12.6% z tej ilości odpadów zostało zagospodarowanych 
pod ziemią. Pozostała cześć lokowana jest dotychczas na 
składowiskach powierzchniowych, przy czym pojemność ich ulegnie 
w ciągu najbliższych kilku lat drastycznemu zmniejszeniu. 
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2 tab. 2 wynika, że na skutek eksploatacji zawałowej powstaje 
3 

pustka o pojemności około 80 min m . Istnieje zatem możliwość 
ulokowania znacznej ilości odpadów w zrobach ścian zawałowych, 

ę 

nawet przy założeniu, że tylko 1/3 tych pustek może posłużyć za 
składowisko odoadów. 

Tabela 2 

UDZIAŁ WYDOBYCIA W POLSKIM GÓRNICTWIE WĘGLOWYM W ROKU 1990 

1 1 
Zawał ' Podsadzka hydraul. 

' Podsadzka ' 
pneumat. Inne 

1 1 
RAZEM 

1 
Wydobyć i e 
(min t) 

1 
111.0 

1 
19.4 

1 1 
1.7 13. 2 

1 1 
145.3 

' Udział 
procentowy 

I 
76.3 

! 

13.4 
1 1 

1.2 9. 1 
I i 
100.0 

Lokowanie odpadów na dole stanowi dla kopalni element jej ciągu 
technologicznego. 2 tego względu wyróżnić można następujące 
kierunki zagospodarowania odpadów w podziemiach kopalń: 
- podsadzanie wyrobisk górniczych, 
- izolowanie i doszczelnianie wyrobisk górniczych, 
- deponowanie odpadów. 

2. Podsadzanie wyrobisk górniczych 

Dotychczas polskie górnictwo do 1ikwidacji zrobów stosowało 
przeważnie podsadzkę hydrauliczna wykonaną z piasku. Jednak w 
ostatnich latach rozpowszechniło się dodawanie do materiału 
podsadzkowego skruszonych skał płonnych, odpadów poflotacyjnych 
i popiołów lotnych, a nawet całkowite eliminowanie piasku ze 
składu mieszanin podsadzkowych. 
Mat er i ały 1okowane na dole musza spełn i ać szereg wymagań 
dotyczących bepieczeństwa pracy. Nie mogą to być materiały 
toksyczne ani też nie mogą wydzielać toksycznych związków 
chemicznych w reaJccJi z wodą, powietrzem kopalnianym i w 
procesie wiązania. Ponadto materiały te nie mogą wpływać na 
zwiększenie zapylenia w wyrobiskach, jak 1 powodować przyrostu 
temperatury na skutek reakcji chemicznych. 
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Ponieważ popioły lotne odznaczają sie bardzo długim czasem 
sedymentacji, dlatego cecha ta przesądza o ich nieprzydatności 
jako typowego materiału podsadzkowego w podsadzce hydraulicznej, 
Moga, one być stosowane w podsadzce samozestalajacej. Jako 
materiału podsadzkowego można używać generalnie gruboziarnistych 
materiałów odpadowych z kopalni, żużli, popiołu granulowanego 
lub mieszaniny piasku z innymi odpadami z tym, że wodoprzepusz-
czalność takiej mieszaniny musi być większa od 0.0001 cm/s, a 
ściśliwość mniejsza od 45% dla IV klasy materiałów 
podsadzkowych. 
0 wyborze rodzaju materiału podsadzkowego decydują poza 
wymienionymi względami bezpieczeństwa, tsLkże jego parametry, 
które przesądzają o możliwoścłach transportowych i obniżenach 
stropu na podsadzce. 
W poszukiwaniu sposobów wykorzystania popiołów lotnych na dole 
kopalń wypracowano kilka rozwiązań technicznych, które pozwalają 
na transport i składowanie popiołów lotnych na dole zarówno 
metodą hydrauliczną jak i pneumatyczną. Można tu wyróżnić: 
1 - zawiesiny popiołowe wodne zageszczone, odznaczające sie bra-

kiem wolnej wody (emulgat, suspensja), 
2 - mieszaniny popiołów z innymi materiałami podsadzkowymi i wo-

dą oraz dodatkami wiążącymi, 
3 - mieszaniny popiołów z wodą o dowolnym stosunku zagęszczenia, 

zwykle o dużej przewadze wody, 
4 - popioly suche konsolidowane małą ilością wody przy dużych 

ciśnieniach górotworu w miejscu składowania (podsadzanie 
pneumatyczne). 

2.1. Podsadzka hydrauliczna 

Współczesne technologie hydrau1 icznego 1okowania odpadów w 
wyrobiskach i potrzeba ich późniejszego odwadniania 1 imitują 
zawartość frakcji poniżej 0.Imm do 10%, gdyż cząstki te są 
wynoszone z wodą podsadzkową z wyrobiska i przyczyniają się do 
zanieczyszczenia osadników, utrudnień w tamowaniu i gospodarce 
wodno-szłamowej kopalni. 
W przypadku dozowania skruszonych skał płonnych do mieszaniny 
podsadzkowej, maksymalna średni ca z i aren ni e może przekraczać 
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SOmm, a udział skały płonnej w mieszaninie mieści sie 
najczęściej w przedziale od 5 do 50%. 
Nie bez znaczenia przy zastępowaniu piasku materiałem odpadowym 
jest Jego wodoodsaczalność i rozmywałność w czas i e transportu. 
Parametry te decydują o zachowaniu sie materiału podsadzkowego w 
otamowanej przestrzeni, Jak i o zanieczyszczeniu i klarowaniu 
wody podsadzkowej. 
Ściśliwość podsadzki rośnie wraz ze wzrostem udziału materiałów 
odpadowych w mieszaninie podsadzkowej.Wymagania ochrony 
powierzchni w poszczególnych przypadkach ograniczają szersze 
zastosowanie odpadów do podsadzki. 
Na rys.l. przedstawiono infrastrukturę podsadzki hydraulicznej. 
Skruszone skały płonne najczęściej razem z piaskiem sa 
spłukiwane ze zbiornika strumieniem wody i poprzez układ sit, 
koryt i urządzeń podających wode dostarczeoie są bezpośrednio do 
otamowajieJ przestrzeni w ścianie. Woda przez płótno podsadzkowe 
odpływa do osadników i stamtąd po oczyszczeniu Jest pompowana na 
powierzchnie.Materiał odpadowy w wyrobisku po odpłynięciu wody 
stanowi podporę stropu. 
Do wad podsadzki hydraulicznej należy zaliczyć: 
- dużą pracochłonność w ścianie związaną z tamowaniem wyrobiska 
i samym procesem jego wypełniania, 

- wysokie koszty związane z klarowaniem i odprowadzaniem wody 
podsadzkowej, 

- szybkie zużywanie sie rurociągów podsadzkowych w przypadku 
transportowania skruszonych skał płonnych (ścieralność 
rurociągu w przypadku transportowania mieszanin z udziałem 
skruszonych skał płonnych jest 3-5 razy większa niż podczas 
transportowsmia samego piasku). 

2.2. Podsadzka pneumatyczna 

Do podsadzetnia pneumatycznego wykorzystuje sie najczęściej 
odpady górnicze pochodzące z robót dołowych udostępniających i 
przygotowawczych. 
Produkowane obecnie maszyny i urządzenia pozwalają na 
pneumatyczny transport materiałów odpadowych o uziarnieniu do 
80mm (100 mm). 
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Skruszone na powierzchni łub na dole kopalni skały płonne sa. 
dostarczane do maszyny podsadzkowej, skąd sa, transportowane 
pneumatycznie rurociągiem do ©tamowanej przestrzeni w ścianie. 
Infrastrukturę podsadzki pneumatycznej przedstawiono na rys.2, 
Do głównych wad podsadzki pneumatycznej należa: 
- skomplikowany transport materiału podsadzkowego, 
- duża ściśliwość podsadzki (w praktyce przy podsadzaniu pneuma-
tycznym obniżenia stropu na podsadzce wynoszą 30-50% wysokości 
wybierania), 

- znaczne zapylenie w przodku, 
- wysokie koszty energii spreżonego powietrza. 

2.3. Podsadzka samozestalająca 

Przyszłościowe rozwiązania zmierzają w kierunku stosowania 
podsadzki samozestalającej z materiałów odpadowych. W 
metodzie tej eliminuje sie główny problem związany ze 
stosowaniem podsadzki hydraulicznej, tj. klarowanie i 
odprowadzanie wody podsadzkowej. 
Do wytwarzania mieszanin podsadzkowych sajnozestalających 
wykorzystuje sie takie materiały odpadowe Jak popioły lotne, 
odpady poflotacyjne, szlamy z osadników, skruszone skały płonne, 
z dodatkiem środków wiążących: cementu, gipsu lub wapna. 
Instalację do wytweo^zania mieszaniny podsadzkowej 
samozestalającej z odpadów drobnofrakcyjnych przedstawiono na 
rys.3. 
Doświadczenia wykazały, że w przypadku takich mieszanin 
koncentracja objętościowa nie może zmieniać się o więcej niż ±2% 
w stosunku do wartości optymalnej, gdyż istnieje wtedy 
niebezpieczeństwo wypływu wody z podsadzanego wyrobiska łącznie 
z częścią materiału - przy nadmiarze wody lub gwałtowny 
przyrost oporów przepływu, do przepływu, do zatkania 
włącznie, przy zmniejszonej ilości wody. Dlatego w skład 
instalacji powierzchniowej, oprócz zbiorników wody i 
materiałów odpadowych, wchodzą różnego rodzaju dozowniki, 
mieszalniki, pompy i urządzenia kontrolno ~ pomiarowe 
umoż1 i wi ające wyt warzani e mi eszanłn o śc i śle okreś1onych 
proporcjach składników. Dozowniki materiałów suchych, pompy 
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szlamowe i wodne podaJa, w ustalonych proporcjach i iloś- ciach 
poszczególne składniki mieszaniny do mieszalnika. Stamtąd 
wytworzona mieszanina przechodzi do zbiornika i po dodaniu do 
niej odpadów gruboziarnistych jest transportowana do otamowanej 
pustki. 
Do czynników obniżających efektywność podsadzki samozestalajacej 
należą: 
- wysokie koszty podsadzki w przypadku dodawania środków wiążą-
cych takich jak cement, gips itp.» 

- konieczność budowy mocniejszych tam podsadzkowych (mieszanina 
wywiera napór na tamę aż do uzyskania związania materiału). 

- ograniczony postęp ściany ze względu na czas wiązania. 

2.4. Podsadzka częściowa 

Podsadzka częściowa jest technologia pośrednia między pełna 
podsadzka samozestalajĄcą się, a doszczelnianiem skał za frontem 
ściany zawałowej. Polega ona na wykonywaniu fi larów podsadzko-
wych w polu ściany pod ważnymi obiektami i została opracowana 
dla śc i an zawałowych o dużej wydajność i. Schemat śc iany pro-
wadzonej w systemie częściowego podsadzania przedstawiono na 
rys. 4. W instalacji wzorcowej Jako materiału podsadzkowego 
zastosowano odpady z zakładu przeróbczego z dodatkiem cementu 
Jako środka wiążącego. In- frastrukturę podsadzki częściowej 
przedstawia rys.5. 

2.5. Zestalenie gruzowiska zawałowego 

W eksploatacji grubych pokładów z zawałem stropu warstwami od 
góry do do ł u zachodz i koni eczność wykonywani a w spągu warst wy 
wyższej sztucznego stropu dla warstwy niższej. Zadowalające 
rezultaty uzyskano przy zastosowaniu do tego celu 
samozestalajacych mieszanin odpadów drobnofrakcyjnych. 
Mieszaninę wtłacza się do rumowiska zawałowego tak, aby uzyskać 
warstwę zestaloną grubości od kilkudziesięciu centymetrów aż do 
całkowitej wysokości zawału. 

ete 
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3. Izolowanie i doszczelnianie wyrobisk górniczych 

Poza opisanymi wyżej technologiami pełnego podsadzania 
wyrobisk w praktyce górniczej wykonuje się szereg innych 
czynności stwarzaja,cych możliwość zagospodsu^owania odpadów. 
Mieszaniny drobnofrakcyjnych odpadów z zakładów przeróbczych i 
osadników oraz popioły lotne sa wykorzystywane do: 
- doszczelniania zrobów zawałowych za frontem czynnych ścian. 
- doszczelniania podsadzki pneumatycznej, 
- wykonywania uszczelniających pasów podsadzkowych^ 
- gaszenia pożarów. 
Istnieje wiele teclinologii wykonywania robót uszczelniających w 
zrobach zawałowych przy wykorzystaniu mieszanin popiołów 
lotnych. Miedzy innymi przeprowadza się: 
a) uszczelnianie zrobów zawałowych za pomocą otworów wiertni-

czych, w tym przypadku otwory wierci się z czynnych, wyżej 
położonych wyrobisk, 

b) uszczelnianie zrobów zawałowych czynnej ściany prowadzonej z 
likwidacja chodników przyścianowych. W chodnikach 
nadścłanowych, w odstępach co 10 m, buduje się tamy podsadz-
kowe, za które podaje się mieszaninę popiołowo-wodna. Miesza-
nina ta bardzo skutecznie przenika do przyległych do chodnika 
zrobów zawałowych. 

c) uszczelnianie zrobów zawałowych z chodników przyścianowych 
pozostawionych za frontem ściany. W tym przypadku zabudowuje 
się wpusty z rurociągu podsadzkowego do zrobów zawałowych. 
Podobne rozwiązanie można zastosować w przypadku 1ikwidacji 
śc i any z pozos t awi en i em wyrob i ska chodn i kowego. W t ym ce 1 u 
wzdłuż linii stojaków od strony zawału wykonuje się tamę 
czołową z podwójnej warstwy płótna podsadzkowego. Krawędź 
zawału podbudowuje się kasztami drewnianymi, a skały zawału 
zabezpiecza się siatką ogrodzeniową. Po wykonaniu drewnianych 
bocznych zamknięć pola - podsadza się go mieszaminą popiołów 
lotnych z woda. 

d) uszczelnianie zrobów zawałowych likwidowanej ściany. W tym 
celu w chodniku nadścianowym i podścianowym buduje się tamy 
podsadzkowe i podsadza całą otamowaną przestrzeń. 

e) uszczelnianie zrobów zawałowych z rurociągu podsadzkowego 
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poprowadzonego wzdłuż ściany, z perforowanymi wyłotami 
bocznymi co 9-18 m ułożonymi na spągu i sięgającymi na 
głębokość 10-15 m w głab zawału. 

Migracja mieszaniny podsadzkowej w gruzowisku zawałowym lub w 
podsadzce suchej Jest zwykle utrudniona i przy rozpływie 
grawi t acyjnym nie następuje calkowi te wypełni en i e wo1nych 
przestrzeni. Dlatego instalacje do lokowania odpadów w skałach 
zawałowych wyposażone sa w pompy do wtłaczania mieszaniny. 
Skały zawałowe, względnie skały podsadzki suchej, które wykazują 
ściśliwość rzędu 35-40%, po wtłoczeniu mieszaniny popiołowo-
wodnej charakteryzują sie ściśliwością 5-9%. przy ciśnieniu 25 
MPa. Mieszaniny odpadów moga być sporządzana bezpośrednio na 
dole (odpady sa transportowane wozami do miejsc przygotouramia 
mieszaniny) lub na powierzchni w instalacjach podobnych do 
omówionych w punkcie 2.3. 
Ze względu na swoje niepalne i penetracyjne własności mieszanina 
popiołowo-wodna może być wykorzystana do gaszenia i izolowania 
pożarów podziemnych. 
W pierwszym przypadku przewiduje sie wprowadzenie mieszaniny 
popiołowo-wodnej bezpośrednio do ogniska pożaru (metoda ta może 
być stosowana tylko w ograniczonym zakresie ze względów 
bezpieczeństwa), w drugim natomiast użyta Jest ona do budowy 
korków (tam pożarowych). gdzie zastępuje klasyczne korki 
podsadzkowe, a w szczególności korki gipsowe. Badania wykazały 
możliwość zastąpienia 25-75% gipsu do budowy tam popiołami 
lotnymi, przy zachowaniu aktualnie stosowanych urządzeń i 
technologi i. 
Mieszaniny odpadów drobnofrakcyjnych moga być również użyte w 
prof i 1aktyce przeć i wpożaroweJ, gdz i e stosuje s i e je do 
wtłaczania w szczeliny węglowe i inne miejsca powstawania 
pożarów endogenicznych oraz do uszczelniania chodników. 
Uszczelnianie chodników polega na tym, że najpierw wykonuje sie 
torkretowanie wyrobiska np. zaprawą cementową, a po stwardnieniu 
torkretu instaluje sie w nim rury stalowe przez które wtłacza 
sie mieszaninę popiołowo-wodną celem wypełnienia pustek w 
wykładce kamiennej. Do wykonania uszczelnienia chodników 
stosowane są pompy do zapraw. 
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4. Deponowanie odpadów 

Omówione dotychczas sposoby zagospodarowywania odpadów w 
podziemiach kopalń związane były ściśle z bieżącą działalnością 
zakładów górniczych. Szereg kopalń deponuje znaczne ilości 
odpadów w celu wypełnienia starych wyrobisk i pustek poeksploa-
tacyjnych oraz pustych przestrzeni, które powstały w górotworze 
w wyniku prowadzenia działalności górniczej. 

4.1. Wypełnianie pustek płytkich 

wyrobiska 
pustki zawałowe po tych wyrobiskach, zalegające do głębokości 
kilkudziesięciu metrów od powierzchni. Pustki te nie posiadają 
zwykle czynnych połączeń z powierzchnią i z czynnymi wyrobiskauni 
górniczymi. Mogą one być skutecznie wypełniane mieszaninami 
popiołowo-wodnymi dostarczanymi przez otwory wiertnicze 
wykonywane z powierzchni. 
Rozpływająca się pod ziemią zawiesina wypełnia skutecznie 
wszystkie szczeliny, nierówności i wyrwy z wyjątkiem tych miejsc 
w stropie, w których pozostanie poduszka powietrzna. Otwór 
przez który wprowadza się zawiesinę popiołowo-wodną powinien być 
podwójnie orurowany dla umożliwienia odpływu powietrza. 
Ilość pustek płytkich na terenie Górnośląskiego Okręgu Węglowego 
Jest bardzo duża, Jednakże nie stanowią one bezpośredniego 
zainteresowania kopalń, w których obszarze górniczym się 
znajdują, gdyż są to wyrobiska dawno opuszczone. 

4.2. Podsadzanie wewnątrz górotworu nad wybraną przestrzenią 

Wypełnianie pustek mieszaninami odpadów drobnofrakcyjnych 
jest także stosowane do likwidacji pustek w górotworze 
powstających powyżej pokładów eksploatowanych metodą zawałową.W 
taJcich przypadkach lokowanie odpadów prowadzi się poprzez otwory 
wiertnicze wykonywane z czynnych wyrobisk górniczych lub z 
powierzchni. 
Przykładem może tu być metoda lokowania szlamów popłuczkowych w 
szczelinach górotworu stosowana na KWK „Wieczorek". Szlajny te w 
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postaci pulĵ y kierowane sa do górotworu poprzez odwiercone z 
powierzchni otwory wiertnicze. Wtłaczanie szlamów odbywa sie po 
przejściu pod otworami ścian zawałowych. Po przejściu ścian 
zawałowych poniżej dna otworu w górotworze zaistnieja skokowe 
zmiany w osiadaniu warstw co spowoduje powstawanie pustek lub 
obszarów o znacznie zmniejszonej gęstości, co ułatwi proces 
podsadzania. 
Skokowe zmiany gęstości występują, na granicach poszczególnych 
warstw geologicznych, a szczególnie na kontakcie piasków i 
słabych łupków ilastych. Wprowadzenie w te pustki szlamów 
pogłębia naturalne rozwarstwienie i wymusza dodatkowy ruch 
górotworu w kierunku przestrzeni zrobów ograniczając 
równocześnie znacznie osiadanie warstw wyżej zalegających. 
W przypadku, gdy rozwarstwienie nie wystąpi można Je wymusić 
wtłaczając szlamy pod odpowiednim ciśnieniem. 
Stosowanie tej metody minimalizuje wpływy eksploatacji na 
powierzchnie oraz zapewnia lokowanie zanieczyszczeń 
przemysłowych bez konieczności budowania osadników. 
Wada tego rozwiązania jest, że woda wtłaczana wraz ze szlamem do 
górot woru bedzie gromadź ić się w warstwach plaskowców i łupków 
piaszczystych zasilając poziomy wodonośne. Cześć wody drogą 
filtracji lub przez szczeliny może przedostać sie do czynnych 
wyrobisk górniczych lub nawet stwarzać zagrożenie gwałtownych 
wypływów wody. 

4.3. Likwidacja starych wyrobisk i zrobów zwałowych 

Li czne kopal ni e wegl a kajn i ennego pos i ada ją roz 1 eg ł e obszary 
wyeksploatowane» które z różnych względów powinny zostać zlikwi-
dowane, W celu wypełnienia starych wyrobisk i zrobów mogą być 
stosowane mieszaniny popiołowo-wodne, które transportuje się z 
wykorzystaniem instalacji podsadzki hydraulicznej^ 
W ostatnich latach, szczególnie w kopalniach ROW-u nastąpił 
wzrost zastosowania podsadzki z popiołów lotnych przy wykorzys-
taniu specjalnie budowanych instalacji przygotowania i transpor-
tu popiołów lotnych w postaci mieszanin popiołowo-wodnych, czy 
też rzadz i e J na sucho. Sam proces 1 i kwi dacj i wyrób i ska odbywa 
sie przez wypełnienie pustki mieszaniną popiołowo-wodną z tym, 
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że granice rozpłyvu mieszaniny musząc być ograniczone albo w 
sposób naturalny (ociosami wyrobiska) lub sztuczny, przez budowę 
tam, wygrodzeń, przytamek, korków itp. Ponieważ likwidację te 
przeprowadza się zwykle w nieczynnej eksploatacyjnie części 
kopalni, wymaga to budowy specjalnych rurociągów podsadzkowych. 

5. Podsumowani e 

Doświadczenia polskiego górnictwa węglowego pozwalaja 
stwierdzić, że odpady moga stanowić zarówno materiał 
podsadzkowy, jak i surowiec do wykonywania szeregu robót 
górniczych, pozwalający na prowadzenie bezpiecznej i 
ekonomicznej eksploatacji górniczej w różnych warunkach 
górniczo-geologicznych. 
2agospodarov/anie odpadów z robót udostępniających, własnych 
zakładów przeróbczych, czy elektrociepłowni może być dla kopalń 
źródłem znacznych zysków ekonomicznych wynikających z 
ograniczenia lub wyeliminowania kosztów skladowcinia tych odpadów 
na składowiskach powierzchniowych, ich transportu oraz zakupu i 
transportu tradycyjnego materiału podsadzkowego - piasku. 
Korzystny bilans ekonomiczny przynosi także współpraca między 
kopalniami, a energetyką zawodowa. W JeJ ramach istnieją realne 
możliwości znacznego ograniczenia ilości popiołów i pyłów 
składowanych na powierzchni. 
Deponowanie znaczących ilości odpadów pod ziemią stwarza szansę 
poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego i ograniczenia dopływu odpadów przemysło-
wych ze strony przemysłu weglowego i energetycznego. 
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Rys. 1 
Infrastruktura podsadzki hydraulicznaj 
1 - zbiornik matariału podsadzkowago, 2 - zbiornik wody, 
układ wytwarzania miaszaniny, 4 - rurociąg podsadzkowy, 
ściana, 6 - osadnik, 7 - rurociąg odwadniający. 
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Infrastruktura 
1 - rurociąg 
w wozach, 4 
7 - wywrót. 

Rys. 2 
podsadzki pnaunatycznaj 
opadowy, 2 - zbiornik 
przanośnik taśnowy, S 

kamiania, 3 > transport 
podsadzarka, 6 ściana. 



Rya. 3 
Schamat wytwarzania miaszanlny podsadzkowej z popiołów lotziych. 
1 - zbiorzLik pyłu. 2 - zbiornik cwnantu, 3 - miaazalnik, 
A - zbiornik odpadów, 5 - zbiornik kamienia, 6 - zbiornik 
miaazaninyf 7 - pompy, 8 - mieszalnik cementU/ 9 - lej podsadź. 

Rys. 4 
Schemat ściany prowadzonej w systemie częściowego podsadzania 
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Rys. 5 
Infrastruktura podsadzki częściowej 
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RESOURCE-SAYING TECHNOLOGY OF THE ROCK STABILIZATION 
BY PHYSICO-CHEMICAL METHODS 

A b s t r a c t 

A new approach is given, that descrlbes the processes of 
physico-chemical stabilizatlon similar to natural ecologicalły 
pure processes of rock transformation. 

The methods of rock stabilization are substantiated at the 
construction and exploration of coal mines in severe mlne and 
geologlcal conditions. 
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1. The Outline of the Problem 

The raining Industry in the Ukrainę is of key importance for 
the industrial development of the sovereign republic. 

The deve1opment of the sedi mentary f i e i ds ( t he uni que 
manganese Nikopol basin, Bolshoi Tokmak, Dneprovsky grey coal 
etc. ) is associated with severe mine-and hydrogeological 
conditions which contribute to the processing cost growth. This 
area is characterized by the growing complexity of the electric 
eąuipment, power supply systems, thus worsening drastically the 
safety conditions. The rated power consumptlon for minera! mined 
is high so far: Mg ore - 70 kWh/t; coal (underground) - over 
50 kWh/t. 

The power consumpt ion tends to increase due to the 
worsening mine-geological conditions, growing water content, 
presence of shifting bodłeś. 

The experience of running the mines, hydrostructures 
handling tunnels shows that the shifting bodies make mining 
operations difficult. The shifting bodies reąuire special ways 
of operation and cause the unstability and deformation of the 
underground structures, hinder the rate of constructłon and 
sometimes even lead to the emergency stops. 

Solidification of the shifting bodies, as the practice 
proves, brings down the number of undesirable geomechanical 
phenomena: the shifting bodies breaks through, fał 1ing of the 
collieries fłanks, clogging of faces,bodies blistering etc. The 
study of the properties thereof lacks the scientific background 
for the physico-cheraical naturę of stability and geophyslcal 
factors. 

2« The new concept of the genuine and pseudoshift bodies 

The known physico-chemical ways of affecting the minerals 
are not used widely.We can single out three major reasons: 

-al 1 physico-chemical mesins ajre used separately (de-
hydrofication, solidification with no account for the universal 
naturę of the shifting disperse bodies stability); 

-ai'fecting the rocks with the physicał fields and chemical 
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agents is carried out wi th no account for the strain-deformed 
state of the massif; 

t here exi st no sc i ent i f i cal1y grounded recommendat i ons as 
to which state it is technologically and economically reasonabłe 
to affect the rock changing Łts physical and mechanical 
properties. 

The new theoretical and experimental basis is reąuired to 
develop the alternative processes of stabiłizing the loose water 
containing rocks in mine construction. 

At the background of the problem, particularly 
electrochemical stabiłizing are the works by K.Endel, E.Gophman, 
B. A. Rzhanitsin, L.I.Kurdenkov, H.S.Fyodorov, V. I. Sokołovłtch, 
G.M. Lomize, G.Z.Zhinkin, N. I Titkov, V,V.Tchepelev and others. 

Still the regularities obtained include a whole list of 
values and processes influencing the rock to be further 
investigated. 

The structural links in the dispersed rocks are their main 
characteristic. The hardness of certain minerał grains can reach 
300... 400 MPa, that same characteristic of the uncemented rocks 
be i ng next to zero. Thus ̂  when studyi ng t he rocks havi ng t he 
shifting properties the moiecular, ion-electrostatic, 
ełectrostatic, magnetic and capi 1 lary links are of the major 
interest. 

The genuine shift bodies give off practicalły no water due 
to the very high surface energy which still grows proportionally 
to the dispersiveness;the pseudo-shifts have no structural 1 inks 
and. being affected with hydrodynamics pressure, turn into the 
fluid state. The main reasons for violat ion of the natural 
structure of the loose water containing rocks in course of mine 
operations are: 1) the vibration of the rocks skeleton; 
2) - fiłtration forces; 3)change in the strain-deformed state 
of the massif bordering the working. 

In driving the working one faces the pseudo-shifts as a 
rule which exhibit the shifting properties only certain energy 
having been applied. This energy tesiring the natural rock 
structure varies for this or that rock. 
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3. The dispersed rocks study 

The dispersed rocks have been studied at a special vibro-
dynamic stand włth controllabie freąuency of 4 to 40000 Hz, and 
acceleration of O to 30 g. 

The energy density has been determined reąułred to brlng 
the water contałning rocks into the shifting condition, 

The study of the structure and links madę it possible to 
comp ile t he di agram of t he s t at e for t he di sper sed wat er 
containing rocks as wel 1 as to classify them according to the 
shiftability (table 1). 

The investigation of the chemical, minerał, granularmetric 
composition, the sponge ability auid physico-chemical properties 
of rocks made it possible to state various potential abilities 
of the rocks to irreversibly transform under short-term physico 
-chemical inf1uence. 

The techniąue has been elaborated to determine the 
chemically active part of the rock which głves the possibility 
to recommend the quajititative factors of fłxing mixtures, to 
establish the optimal regimes^ thus making use of the rock 
potential abilities in course of stabi1ization. 

The clay colloid pajrt of the rock is capable of imbibe the 
cations out of the mixture. The aggregate surface of Ig colloid 
fraction is millions of times greater than for the sand 
part i cles. This explains the cons iderable surface energy of 
colloids which can be felt in ions sorbition. Besides, one 
should account for the electrical naturę of these phenomena 
depending the colloids electrical charge. This should be 
obligatory accounted for in rocks stabi1ization. 

The rocks colloid particles such as Fe and Al hydroxides 
in the field of the d.c. in electrochemical stabilization change 
" plus" for "minus", i.e. exhibit the amphoteric properties, as 
a result, change their direction which precludes the 
electroosmosis. The number of amphoteric particles being great 
the direction of the electroosmotically moving water changes. 
These processes are due to changing of the hydrogen factor of 
the media pHo. Changing of the charge sign and the magnitude for 
the amphoteric leads to changing of the magnitude 
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of e-potential and the composition and diffusion łayer thickness 
associated whłch in its turn change the ratio of free and bound 
water in the rock. Thus, with chsinging of pH the amphoteric 
compounds electric state also changes alongside with the rocks 
properties. 

In the process of the rocks electrochemical stabi1ization 
the regularities have been established for changing the pH, 
humłdity, density, electrical resistivity, temperatura, granular 
-metric composition and physico-mechanicał properties. 

4. The thermodynamic conditions of minerał forination 

The raising of temperatura up to łOO-...115 brings about 
the changing of thermodynamic conditions which influence the 
minerał format ion. For example in the area near cathode the 
poor1y so1ubłe calc i um hydrox i de i s formed as port 1andi te 
minerał. 

When combined with carbon acid contained within the rock, 
certain part of the port 1 andi te is transf ormed into a more 
stable calcite: 

Ca (OH) CO'^ CaCo^ + 20H' 

The equi 1 ibrium of both sides is determined by the 
eąuilibrium constant: 

If the activities CaCO^^^^and Ca(0H)2^^jare equal to 1. then 
both minerals will be stable only in eąuilibrium with the 
mixture. 

The thermodynamic calculation established the influence of 
temperature on the reaction fIow. The dependence of the 
eąuilibrium coiostant K % n temperature is deseribed by Wang-Hoff 
eąuation. The results proved that with the temperature growth 
the constant goes up according to the linear law and the free 
reaction energy falls down, the eąuilibrium being shifted to 
the right and the portlandite is substituted by the calcite. 
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The classificatłon of the dispersed water containing rocks 
in compliance with the rate of shift. 

Table 1. 

Water containingrocks The rated area 
of particles 
2 surface 
m per lOOg 

The energy 
of the 

J / m 

Shift 
rate 

Classes Groups 

The rated area 
of particles 
2 surface 
m per lOOg 

The energy 
of the 

J / m 

Shift 
rate 

1 

Pseudo-

Shift 

bodies 

Pure sands 
1 coarse 
grained 

2 medium 
grained 

3 fine 
grained 

< 15 18 > 98 
weak 
Shift 

1 

2 Clay sands 
1 powder 
type 

2 various 
use grain 
3 carbon 
containing 

15...30 7... 18 Shift 

3 Loss type 
rocks 

1 losses 
2 loams 

30...40 5. . .7 strong 
Shift 

4 Genuie 

Shift 

bodies 

Clay rocks 
with 

fractions 
1 clay 
2 organie 

> 40 < 5 super-
shift 

Thus the temperature growth has a positive effect on the 
stabilization ąuality. 

The lnvestigations carried out proved that the 
electrochemical treatment of the loose sediments of a shifting 
type entalIs the processes similar to the natural diagenesis, 
namely, the chemical reactions, substances redistrłbutions, the 
unstable compounds solution due to pH change, change of 
disperseabi1ity, porosity, humidity, density and structural 
1łnks. 

As a result in only 24... 72 hours the loose sediment is 
converted into a uniform unsoluble rock with no water 
filtration, with the hardness under single-axis compression from 
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O.1...0,2 to 10 MPa. 
The new regularities in processes of the electrochemical 

stabi1ization have been found which are simlłar to the natural 
geochemical processes (dłagenesis). the new classification of 
the dispersed rocks has been worked out which provides for the 
possibi11ty to create the new methods of physlco-chemlcal 
stabllization. The new methods provlde for the followlng: mine 
operat ions and construction under severe conditions and in 
presence of the shift-bodies; mine workings protection against 
the breaks-through of the water containing rocks; cutting the 
period of construction and re-construct ion of the mine 
enterprises; ąuick repair under cases of emergency, environmental 
protection. 

5. Practical aspects of the resource-saving methods of the rock 
stabllization 

The techno1og i es and phys i co-chemi cal ways of rocks 
stabllization are put Into effect at dlfferent objects to solve 
the practical problems: "Krasnopovstanchesky" collectlon tunnel, 
Dnepropetrovsk; mine workings drivings, repair, raisIng 
stability at the mines of Dnepr brown coal basin; mine 
exploration over the zones of tectonic disturbances; shaft 
driving at Dnepropetrovsk metro. 

3 

The cost of Im stabilized rock is 2.5-3.5 times lower than 
by freezing. Technical characteristic of stabi1ized rock: 
compressive single axial strength - 1.0...5.O mPa; stabllization 3 
time - 2-3 days; minerał solution consumption - 110-120 l/m , 
solution density - 1.12 ... 1.28 g/cm . 

The physlco-chemical stabllization is used at 18 objects 
3 

having severe mine and hydrogeological conditions. Over 3000 m 
of Shift bodies were solidified, 152 m of workings have been 
recovered 750 m of counter-fiItration have been created. 
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OUTBURST PHENOMENA OF A TRANCIEMT TYPE 

A b s t r a c t 

Outburst płie nonie na influenced by a combinat i on of veny hlgłi nock 
stress and gas pressure occur in some parts of Ostrava-Karvina 
Coalfield. The mechanism of such phenomena is described and 
analysed. The difference between typical outbursts and transient 
phenomena is dłstinguished. The applicability of traditional 
methods of the prognosis and the prevention is discussed. Ways of 
distressing and avo1ding these events according to the theory 
and experience are presented. 

9SK 
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1. Introductlon 

Outbursts of coal and gases have been registered łn the 
western part of Ostrava-Karvina Coalfield sińce 1894. Outburst 
prone part is formed by the so called Ostravian beds characterł-
zed by rather thin coal seams (0,4 - 1,5 m) and very complex 
tectonical structure Including intensive folding. Outbursts of 
methane type are prevai1ing. Outbursts of carbon dioxide type 
represent about one third pEirt of total nuraber. Typical outburst 
phenomena could be deseribed by several main features: 
- pneumatic transport of flne-grained coal with remarkable 
amount of very fIne coal powder which could be transported 
even very far from a face» 

- extremely great amount of released gas, 
- circular gas chSLnnels łn bursted coal, 
- a cavity with typical "pear" shape is formed as a conseąuence 
of the outburst, 

- the role of rock stress is not very visible. 

The state of the outburst prone is monitored by routine measure-
ments consisting usually of the parameters: 
- gas pressvire index {3 m borehole) 
- desorption ratio. 

Gas content in the seam and strength of coal are determined by 
special tests. The main principle of outburst prevention is 
based on decreasing of the gas pressure in the seam. There are 
three main routine measures: 
- distress blasting 
- large diameter boreholes 
- water injection. 

Apart from it there are some phenomena which decline from above 
ment ioned features. In such cases the reiiability of the 
routine 
monitoring and effectiveness of usual distressing measures are 
lower. Then the phenomena could occur suddenly and unexpectedly 
and become more dangerous for people working there. 
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2. Description of the phenomena 

The mentioned phenomena differ from "typical" outbursts of 
gas and coal łn the following main patterns: 
- bursted coal is crushed and prevailing dimension of coal płe-
ces is in centłmeters, 

- the araount of fine coal powder is negligible, 
- bursted coal remains in the vicinity of the face, 
- the amount of released gas is remarkably lower, 
- the after - burst - cavity is filled by crushed coal ajid with-
out "typical" shape (Fig, 1) 

Such outburst phenomena occur in coal faces in specific 
geomechanical conditions which could be schemat ically described 
by fig. 2: 

- sandstone bed of the thickness bigger than 10-15 m is signifi-
cant in the roof, 

- generał goaf has not been developed yet, it happens that face 
support is heavy loaded. sometimes the floor is broken, 

- the depth Is greater than 500-600 m below surface, 

In case of the roadways such phenomena are observed: 
- in subhorizontal seams in the areas with increased tectonic 
stresses» 

- in inclined or steep seams due to gravity forces. 
"Normal" outbursts of gas and coal occur in zones formed by 
primarily highly disturbed coal, something like tectonic breccia 
(types III or IV according to the author's classif ication, 
Rakowski, 1983). In conditions being under consideration such a 
coal structure is not the regularity. But the presence of very 
thin (1-5 cm) layers of finely granular coal (mylonite) in the 
seam profile is typical. The origin of these specific layers Is 
explained as the result of differential lateral movements during 
orogenic processes. The areas with tectonic structures of thrust 
or fold type are characterized by them. Contact planes of the 
roof aind the floor with the seam are usually slickenslides. 

SE 
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3. The mechanism of phenomena 

The mechanism of "typical" outburst could be briefly discri-
bed as follows (Rakowski, 1991, Barron 1990): 

- High brłttłeness SLnd Iow tensile strenght of coal make it 
prone for rapid changing of mechanical state as the result of 
sudden changing of boundary conditions. 
- Removing of the certain volume of coal for new advance of the 
face leads to sudden forming of new open surface of the rock 
new boundaj-y. 
- There was a state of eąuilibrium on this boundaj^y before blas-
t ing. The non-equi 1 i brium state instantaneously occures on the 
boundary formed after blasting or cutting. 
- Due to high internal energy the conditions for forming the 
dynamie stress drop on the boundary are fulfilled. The combina-
tion with Iow tensile strength and high brittleness enables to 
generate the bursting of thin layer of coal from newly formed 
surface. By repeating this situation the so ca11ed burst wave 
develops and spreads to the coal seam. 
- Thin coal pieces are explosively disintegrated to grains by 
the expansion of gas captured and sorbed in the pores. 
- Fine grains or their parts are pneumatically transported to 
underground space. 

With some simplification outburst mechanism could be descri-
bed by such a definition: 
The outburst of coal and gas is a series of instantaneous static 
events driven by tensile failures generated by rapid drops of 
internal energy on the piane which spreads to the mass like 
rEirefraction shock (burst) wave forming the cavity. 

The mechanism of considered phenomena is different in some 
parts. In an example of the coal face as it is showed in Fig. 2 
and it could be described in this way. 

With developing face the span between coal pillars is 
growing gradually. It causes elastic bending of the sandstone 
bed in the roof and conseąuent increasing of abutment stresses. 
The pick of abutment stress is greater then and its position is 
shłfted toward coal pil lar. Yet primarily very friable coal is 
crushed forming a ąuite wide yield zone. The greater is the span 
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of not caving roof the wider is the yielding zone ahead the 
front and the crushing of coal is more intensive. Theoretical 
models ajid experiences show us that the depth of yield zone in 
such cases could be many meters. And remember that the thickness 
of the seam is reasonably smal 1 here. In such a way several 
zones with different gas reglme is formed ahead of the front of 
coal face. The first zone is formed by crushed coal and is al-
most degasified. The second one is the pćirt where primary cracks 
are developed and widened by high rock stress. By this the volu-
me of macropores is increased and it causes partial desorption 
of gas from coal microstructure to the macropores. Coal seam has 
irregular błock structure here with pre-generated higher free 
gas pressure in the macropores. The third zone in conform with 
the strip of the highest abutment stress ahead the face. 
Inducing of new macrocracks takes place here but due to high 
confining stresses the volume of macropores is in fact smaller. 
The fourth zone is still ahead of the abutment stress zone and 
represents conditions in the seam prior to the exploitation. The 
first zone acts as a barrier, the second one as a gas expansion 
zone and the thlrd as an energy reservoir. As the exploitation 
is going on degasified barrier is gradually weakened. When the 
balance between passive forces of the barrier zone and active 
forces generated by gas pressure in the second zone collapses 
the process of bursting starts. Gas expands from the second zone 
pushing the coal barrier towards working area of the coal face, 
Coal from the second zone is collapsing to smali irregular błock 
pieces simultaneously. As a volume of opening macropores and a 
space between broken coal blocks are becoming greater the pro-
cess of gas desorption from coal microstructure develops as an 
additional source of gas expansion energy. Owing to acting of 
significajit passive forces the desorption process has not so 
explosive character as it is obvious in "classical" outbursts. 

In case of roadways the mechanism is similar but increased 
rock stresses are usually of tectonic type. In inclined or steep 
seams the gravity acts as additional part of active forces. 
By short definitions the main features of the mechanism of 

both types of phenomena could be described as follows: 
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classical 
rarefraction burst 
wave with explosive 
collapsing of micro-
porous system "coal-gas" 

transient 
pneumatic shifting of 
smali coal pieces (blocks) 
by gradually expandlng gas 

4. Monitoring sind prevention 

Routlne measurements of gas pressure lndex or desorption ratio in 
3 m boreholes do not give results describing properly the situa-
tion. Usually testing boreholes do not achieve actlve zones (the 
second or even the third) and so measured values are not repre-
sentative. On the other hand drilling of long boreholes łn very 
thin seauns in highly stressed conditions Is rather a very hard 
task and often impossible to realize. The preventlon has simi-
lair problems resulting from the exlstence of wide precrushed 
zones of coa 1 ahead the face. The use of 1 ong 1 arge diameter 
boreholes seems to be quite an effective measure here. But again 
smali dimensions of working space in thin seams are a very seri-
ous ł imitation. It makes the method impossible to use at all 
then. 

The analysis of the naturę of this type of phenomena led to 
designing of novel way of its prevention. The new method is 
based on blasting of explosives in long boreholes in the roof 
sandstone bed. The boreholes are dri1led parałlely with coal 
face front within short distance (several meters) aiiead of it. 
The di p of boreho1es depends on a combi nat i on of sandst one 
thickness, dip of the beds, the length of coal face and possible 
length of the borehole. Such a blasting forms a set of micro-
cracks in sandstone bed very near to the edge of coal face. As 
the exploitation is going on the microcracks become active cau-
sing a failure of massive bed. It changes stress conditions 
ahead the face rapidly. Namely the pick of abutment stresses is 
decreasing remarkably. The experience from several coal faces 
where this method was used showed that it was successful. In 
case of roadways the measures based on long large diameter bore-
holes seems to be still the most effective ones. 
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CENTRUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW 
GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI 

I ENERGIĄ — PAN 

ZAKŁAD 
Przyjmuje zlcccnia na wykonanie opracował) w podanym ni^cj /aka^sic 

GEOSYNOPTYKI oraz udostępnia odpłatnie posiadane dane doiyczące ro^poznfuiia 
KOPALIN geologicznego, geofizycznego, wiertniczego oraz zloiowcgo kopalin 

I ENERGII stałych i płynnych w postaci map w równych skalach. wykrc5U)w oraz zestawień tubelarycznycli. 
I 

T E M A T Y K A B A D A W C Z A Z A K Ł A D U : 

1. Opracowywanie optymalnych zasad i form kartograficznego i cyfrowego odwzorowania wgłębnej suukiuiy 
skorupy ziemskiej oraz warunków występowania w niej złóż kopalin będących iródlami surowców niincralnych 
i energii. 

2. Unifikacja metod badawczych i metod prezentowania wyników z różnych dyscyplin nauk o Ziemi i nauk 
górniczych. 

3. Opracowywanie jednolitych form zapisu danych gcosynoptycznych i wielowariantowych modeli pruccrów 
geologicznych. 

4. Wprowadzeni komputerowych metod przetwar/ania danych gcosynoptycznych i prognozowania gcologicz' 
ncgo. " 

5. Organizacja Krajowego Banku Diinych Geosynopiycznych. 
6. Odtwarzanie stylów budowy geologicznej i prawidłowości rządzących rozmieszczeniem zló^.. 
7. Określanie optymalnych metod oceny zasol)ów ko{)alin i energii nadających się do wykorzysLinia ol)Ccnic, 

względnie w bliższej lub dals7x;j przyszłości. 
8. Bilansowanie zasobów kopalin i energii występujących w poszczególnych komplcksacli tckionic/no setly-

mentacyjno-surowcorK)śnych, regionalnych jednostkach gex>logiczr>o-poszukiwawczycłi, okręgacłi gcologicz* 
no-górniczych, regionach geograficznych I jediwstkach adininistracyjno-gospodarczycli. 

9. Określanie i wybór stref najbardziej predysponowanełi do koncentracji prac geologiczno poszukiwawczycli 
i rozpozru^wczych. 

10. Opracowywanie optymalnych metod prognozowania, poszukiwania, rozpoznawania i cksploaiiieji zIóA kopalin 
i energii dla ró^ .̂nych kompleksów tckloniczno-sedymcntacyjno-surowcorwśnych, regionalnych jctlnosiek 
geologiczno poszukiwawczych, okręgów górniczych i jc<lnostck adminisliBCyjno-gospod;irc/.ych. 

11. Określanie optymalnych kierunków badań i prac geologiczno-poszukiwawczych, rozpoznawczych i cksph>-
atacyjnych zmierzających do racjonalnego wykorzystania środowiska naturalnego, bogactw mineralnych i 
energctyczych Polski. 

12. Projektowanie i budowa zakładów doświadczalnych wykorzystujących niekonwencjonalne nośniki energii i 
zIoAa kopalin (np. wód geotermalnych). 

13. Publikowanie I upowszechnianie najbardziej wartościowych opracowań i rozwiązań oraz szkolenie i doszkalanie 
kadr z zakresu geosynoptyki. • • 

P O L S K A A K A D E M I A N A U K 
Pytania i zamówienia CENTftUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW 

. . d — GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI p r o s i m y k i e r o w a ć Łm IENERQIA 

p o d a d r e s e m < J. Wybickiego 7. 31-261 Kraków tei. 36-11-00, 36-3&-35. (ax: 36-35-24 tlx: 0325591 OBR PL 
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Marek ROGOŻ 

Główny Instytut Górnictwa 
Katowice 

ZWALCZANIE ZAGROŻEŃ WODNYCH 
W KOPALNIACH WĘGLA KAMIENNEGO 

S t r e s z c z e n i e 

Przedstawiono problematykę zwalczania zagrożeń wodnych w kopal-
niach węgla kamiennego. Omówiono metody rozpoznawania stanu za-
grożenia w kopalniach. Przedstawiono klasyfikacje źródeł zagro-
żenia wodnego wyrobisk górniczych oraz obowiązujące w kopalniach 
stopnie zagrożenia wodnego. Podano sposoby kwalifikowania kopalń 
lub ich części do odpowiednich stopni zagrożenia wodnego. 
Omówiono sposoby ograniczania zagrożenia, w tym główne 
odwadnianie, tamy wodne i fi lary bezpieczeństwa oddzielające 
czynne wyrobi ska od żródeł zagrożeni a wodnego. Przedstawi ono w 
zarysie problematykę powierzchniowych zbiorników wodnych o 
obwałowaniach ziemnych. Omówiono sposoby 1ikwidacJi źródeł 
zagrożenia wodnego oraz organizacje zwalczania zagrożeń wodnych 
w kopalniach. 
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1. Wprowadzeni e 

W okresie powojennym w polskich kopalniach węgla kamiennego 
miały miejsce 272 wdarcia wody lub kurzawki do wyrobisk górni-
czych. Największą częstotliwość wdarć notowano w latach 1960-61. 
Niejednokrotnie miały one charakter poważnych katastrof pociąga-
jących za soba ofiary śmiertelne i ogromne straty materialne. W 
póznieJszym okresie, w wyniku wdrażania udoskonalonych metod 
przeciwdziałania zagrożeniu oraz nowych rozwiązań organizacyj-
nych wprowadzonych przez kierownictwo resortu, czestot1iwość 
wdarć stopniowo malała i obecnie zdarzaja się one rzadko. 

Poniżej przedstawiono w skrócie główne kierunki działeiń 
mających na celu rozpoznanie i zwalczanie zagrożenia wodnego w 
kopalniach węgla kamiennego. 

2. Rozpoznawanie stanu zagrożenia wodnego 

2.1. Wstępne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych obszaru 
oraz określenie rejonów i rodzajów zagrożenia wodnego 

Rozpoznanie hydrogeologiczne przeprowadza się Już w fazie 
opracowywania dokumentacji geologicznej złoża w oparciu o wyniki 
obserwacji hydrogeologicznych poczynionych w otworach wiertni-
czych wykonywanych dla celów złożowych. Ustala się takie dane. 
Jak lokalizacja uskoków i szczei in w górotworze, wodonośność 
szczelin, morfologia stropu karbonu a niejednokrotnie także cha-
rakter kontaktu karbonu i nadkadu. Informacje uzyskane w stadium 
dokumentowania złoża są następnie bieżąco aktualizowane i uściś-
lane w miarę postępu robót górniczych. 

Ważnym elementem rozpoznania warunków hydrogeologicznych jest 
prognoza dopływów wody do kopalni lub Jej wydzielonych części. 
Zależnie od lokalnych weirunków geologiczno - górniczych oraz dos-
tępnych danych, stosuje się metody analogił hydrogeologicznej, 
modelowanie numeryczne lub metody statystyczne. Obliczenia prog-
nostyczne wykonuje się z reguły za pomocą komputerów. 

SSB 
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Ogół informacji dotycza.cycłi warunków hydrogeologicznych panu-
jących w górotworze oraz własności geomechanicznych skał karbonu 
i nadkładu pozwala wyznaczyć rejony zagrożenia wodnego, określa-
jąc równocześnie jego potencjalne źródło i rodzaj. 

2.2. Rozpoznawanie warunków hydrogeologicznych i własności 
geomechanicznych górotworu w rejonach zagrożenia wodnego 

Powszechnie dotychczas stosowane metody polegają na wierce-
niu kierunkowych otworów badawczych i wyprzedzających z wyrobisk 
górniczych oraz wykonywaniu obserwacji wszelkich zjawisk hydro-
geologicznych i geomechaJiicznych napotkanych podczas drążenia 
wyrobisk i wiercenia otworów. 

Otwory badawcze wierci sie zazwyczaj z wyrobiska chodniko-
wego lub ze specjalnej wnęki. Głębokość i kierunek wiercenia za-
leżą od charakteru i usytuowania źródła zagrożenia wodnego. W 
przypadku zbliżania się przodka chodnika do uskoku wodonośnego 
wierci sie otwór badawczy bądź równolegle do osi wyrobiska, bądź 
też prostopadle do szczeliny uskokowej dla jej bliższego usytuo-
wania, W przypadku drążenia wyrobiska w pobliżu stropu karbonu 
pod zawodnionymi warstwami nadkładowymi wierci sie otwory pionowe 
lub ukośne do stropu. Otwory te powinny zapewnić rozpoznanie za-
wodnienia i własności geomechanicznych górotworu na odległość od 
wyrobiska nie mniejszą niż grubość określonej przepisami półki 
bezpieczeństwa. Obowiązujące przepisy określają maksymalne dopu-
szczalne odstępy miedzy poszczególnymi otworami w takim przy-
padku. Specjalnym rodzajem otworów badawczych są otwory wiercone 
w osi projektowanych szybów. 

Otwory badawcze wierci sie zazwyczaj za pomocą specjalnych 
aparatów wiertniczych rdzeniowo lub bezrdzeniowo, średnicami od 
46 do 150 mm. Głębokości otworów wynoszą od 20 do kilkudzie-
sięciu metrów, są one zawsze zaopatrzone w rure obsadową z odpo-
wiednim wyposażeniem. 

Otwory wyprzedzające wierci sie zazwyczaj za pomocą wiertar-
ki górniczej służącej do wykonywania otworów strzałowych. Średni-
ce nie przekraczają na ogół 56 mm, wierci sie Je bez rur obsado-
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wych. Gębokości otworów wyprzedzających, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, nie mogą być mniejsze, niż 4 m, przy czym wykonuje 
się je lub pogłębia w miarę postępu przodka. 

Otwory badawcze i wyprzedzające dostarczają możliwości ba-
dania zawodnienia górotworu przed czołem wyrobiska oraz okreś-
lenia wasności geomechanicznych przewiercanych skał. W przypadku 
natraf i ani a otworem na szcze1 i nę 1 ub warstwę wodonośną mi erzy 
sie natężenie wypływu, ciśnienie hydrostatyczne i temperaturę wo-
dy oraz pobiera się jej próbkę do badań fizykochemicznych. 

Niezależnie od badań w otworach wiertniczych obserwuje się 
natężenie wypływu, temperaturę i chemizm wody wyciekającej ze 
stropu, spa^u i ociosów wyrobiska. 

W szczególnych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba określenia 
pochodzenia wody dopywającej do wyrobiska, stosuje się znaczniki, 
którymi mogą być barwniki wykrywalne w dużym rozcieńczeniu, Jak 
fluoresceina, rodamina, uranina itp. lub izotopy stabilne, Jak 
cłirom ^^Cr, lantan ind ^^^In, stosowane w różnych 
związkach kompleksowych. W polskim górnictwie węglowym najszersze 
zastosowanie znalazł chrom w związku chelatowym z EDTA. Chrom wy-
krywany jest w małych stężeniach w wodzie za pomocą atomowej spe-
ktrometrii absorpcyjnej. Spośród barwników zastosowanie znalazła 
rodamina wykrywana za pomocą spektrokolorymetru. 

Obecnie coraz szerzej stosuje się w górnictwie metody geo-
fizyczne. Są to głównie metody geoelektryczne i sejsmiczne, jak 
również sporadycznie metoda grawimetryczna. 

Metody geoelektryczne, oparte przede wszystkim na badaniu 
oporności elektrycznej górotworu, dają bardzo dobre rezultaty w 
lokalizowajiiu uskoków i pustek występujących w górotworze na głę— 
bokości do ok. 60 m, oraz uskoków mających wychodnie na niewiel-
kich głębokościach. 

Metody sejsmiczne w górnictwie węglowym stosowane są w wyro-
biskach górniczych do wykrywania i lokalizowania nieciągłości 
pokadów węgla (uskoki, wymycia pokadu) na wybiegach ścian eksplo-
atacyjnych. Wykorzystuje się do tego celu zjawisko t.zw. fali ka-
nałowej rozchodzącej się jedynie w danym pokładzie węgla. 

Szczególnym, bardzo ważnym zastosowaniem metod geofizycz-
nych w górnictwie jest nieniszczące badanie grubości i wytrzyma-
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łości obudów szybowych oraz wykrywanie pustek za obudowa szybów. 
Stosuje się do tego celu metody elektrooporowe, sejsmiczne a tak-
że metody radarowe. 

3. Klasyfikacja zagrożeń wodnych 

3.1. Źródła zagrożeń wodnych 

Przez zagrożenie wodne rozumie się możliwość wdarcia się wody 
lub mieszaniny wody z luźnym materiałem skalnym do wyrobisk gór-
ni czycłi stwar2aja.ce niebezpieczeństwo dla załogi lub cia,głości 
ruchu zakładu górniczego. 

W zależności od swobody ruchu wody w środowisku geologiczno -
wyroz 

nia sie dwie grupy źródeł zagrożenia wodnego a mianowicie: 
I - źródła zagrożenia o nieograniczonej swobodzie ruchu wody, 

II - źródła zagrożenia o ograniczonej swobodzie ruchu wody. 
Do I grupy źródeł zagrożenia należą zbiorniki i cieki po-

wierzchniowe oraz zbiorniki wodne w wyrobiskach górniczych. W 
zbiornikach wód powierzchniowych. Jak stawy, osadniki, cieki oraz 
w zatopionych zrobach opory hydrauliczne sa. bardzo małe, wskutek 
czego woda może się w nich swobodnie przemieszczać. W wypadku 
wdarcia się wody z takiego zbiornika do wyrobiska górniczego na-
tężenie wypływu zależy Jedynie od przepustowości samego połącze-
nia zaistniałego między zbiornikiem a wyrobiskiem. Dopływ wody od 
strony zbiornika do miejsca wdarcia Jest praJctycznie nieogra-
niczony a natężenia wypływu moga osiągać rzad kiIkuset metrów 
sześciennych na minutę. 

Do drugiej grupy źródeł zagrożenia należą warstwy i szczeli-
ny wodonośne oraz nie zlikwidowane lub źle zlikwidowane otwory 
wiertnicze, które moga, kontaktować się ze zbiornikami wodnymi. 
Ruch wody Jest tu limitowany przepuszczalnością ośrodka, w którym 
woda się znajduje. Wdarcia wody do wyrobisk górniczych ze zbior-
ników tego typu nieraz poważnie utrudniaja prowadzenie robót gói— 
niczych, nie maja Jednak taić gwałtownego charakteru, aby zagrażać 
bezpośrednio życiu ludzkiemu. 

Przedstawiony podział źródeł zagrożenia wodnego ma istotne 
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znaczenie przy projektowaniu fiłarów bezpieczeństwa oddzielają-
cych od nich wyrobiska górnicze. 

3.2. Stopnie zagrożenia wodnego i związane z nimi rygory prowa-
dzenia robót górniczych 

Podst awa, oceny oraz zakwali f i kowani a kopalni 1 ub Je J cześc i 
do odpowiedniego stopnia zagrożenia wodnego sa, warunki hydrogeo-
logiczne - górnicze. Rozróżnia sie trzy stopnie zagrożenia wod-
nego. 

Do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego zalicza się zaJc-
lad górniczy lub Jego cześć, Jeżeli: 

- zbiorniki i cieki wodne na powierzchni oraz poziomy wodo-
nośne sa od wyrobisk górniczych izolowane kompleksem skał nie-
przepuszczalnych. 

wyrobisk 
namicznych. 

- występują źródła zagrożenia wodnego przewidziane dla dru-
giego stopnia zagrożenia, lecz nie mogą spowodować zagrożenia 
większego, niż dla pojedynczego wyrobiska górniczego. 

W rejonach zaliczonych do pierwszego stopnia zagrożenia wod-
nego prowadzenie robót górniczych nie wymaga stosowania dodat-
kowych rygorów ze względu na to zagrożenie poza obserwacjami zja-
wisk hydrogeologicznych. 

Do drugiego stopnia zagrożenia wodnego zalicza się zakład 
górniczy lub Jego cześć. Jeżeli: 

- zbiorniki i cieki wodne na powierzchni oraz podziemne 
zbiorniki wodne moga w sposób pośredni (przez infiltrację) spowo-
dować zawodnienie wyrobisk górniczych, 

- w stropie albo w spa^u złoża istnieje poziom wodonośny typu 
warstwowego nie izolowany dostatecznie gruba i wytrzymałą waj^stwą 
utworów nieprzepuszczalnych, 

- występują uskoki wodonośne rozpoznajie pod względem zawod-
nienia i lokalizacji, 

- występują otwory wiertnicze wykonane z powierzchni, które 
stwarzają możliwość kontaktu wyrobisk górniczych z powierzchnio-
wymi lub podziemnymi zbiornikami wodnymi, 
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- występują źródła zagrożenia wodnego przewidziane dla trze-
ciego stopnia zagrożenia, lecz nie mogą spowodować zagrożenia 
większego, niż dla kilku wyrobisk górniczych. 

W rejonach drugiego stopnia zagrożenia wodnego wyrobiska eks-
ploatacyjne mogą być prowadzone tylko w partiach rozpoznanych wy-
robi skauni korytarzowymi lub otworami wiertniczymi badawczymi. 
Kierownik ruchu zakładu górniczego określa stanowiska pracy, dla 
których należy wyznaczyć drogi ucieczkowe i decyduje o zainsta-
lowaniu sygnalizacji alarmowej. 

Do trzeciego stopnia zagrożenia wodnego zalicza się zakład 
górniczy lub jego część, jeżeli: 

- zbiorniki lub cieki wodne na powierzchni stwarzają możli-
wość bezpośredniego wdarcia się wody do wyrobisk górniczych, 

- bezpośrednio w złożu. Jego spągu lub stropie występują 
zbiorniki wodne lub poziomy wodonośne typu szczelinowego. 

- występują uskoki wodonośne o niedostatecznie rozpoznanej 
wodonośności i lokalizacji, 

- istnieje możliwość wdarcia się kurzawki do wyrobisk górni-
czych. 

W rejonach zaliczonych do trzeciego stopnia zagrożenia wod-
nego wyrobiska eksploatacyjne mogą być prowadzone tylko w par-
tiach rozpoznanych wyrobiskami korytarzowymi lub otworami wiert-
niczymi badawczymi. W uzasadnionych przypadkach kierownik ruchu 
zakładu górniczego określa, które wyrobiska korytarzowe należy 
wykonywać w układzie dwóch wyrobisk równoległych, podając równo-
cześnie sposób ich drążenia. 

3.3. Klasy powierzchniowych zbiorników wodnych 

Powierzctiniowe zbiorniki wodne, w tym osadniki przemysłowe, 
usytuowane na terenach górniczych, mogą stanowić zagrożenie wodne 
zarówno dla wyrobisk górniczych, jak i dla obiektów na powierz-
chni. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zbiorniki te 
zalicza się do pięciu klas ważności w zależności od: 

- zagrożenia. Jakie może wywołać awaria zbiornika, 
- usytuowania zbiornika w stosunku do wyrobisk górniczych, 
- wysokości piętrzenia substancji ciekłej w zbiorniku. 
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4. Zabezpieczenie kopalni przed zagrożeniem wodnym 

4.1. Główne odwadni ani e 

Zasadnicze zabezpieczenie kopalni przed skutkami nagłego 
zwiększonego dopływu wody polega na stałej gotowości urządzeń 
głównego odwadniania na przyjęcie dodatkowej ilości wody. Zgodnie 
z polskimi przepisami każda kopalnia ma rezerwowa wydajność pomp 
pozwalajaca wypompować z kopalni wodę w ilości przekraczającej 
trzykrotnie przeciętny dopływ naturalny wraz z woda podsadzkową. 
Stosowni e do rezerwy wydajność i pomp i stni eje równi eż rezerwowa 
przepustowość rurociągów tłocznych w szybacti. 

Niezależnie od rezerwy urządzeń pompowycłi każda kopalnia pc 
siada wyrobiska pojemnościowe (chodniki wodne) założone poniż 
komory pomp, które mogą pomieścić wodę w i 1ości odpowiadające 
ośmiogodzinnemu średniemu dopływowi do kopalni (w nowych kopal-
niach wymagana jest pojemność dwukrotnie większa). Ze względu na 
szybkie na ogół zapełnianie się chodników wodnych szlamem kopal-
nie posiadają co najmniej dwa niezależne systemy tych wyrobisk, z 
których zawsze jeden jest czynny a drugi w trakcie czyszczenia. 

4.2. Tamy wodne 

Tamy wodoszczelne pełne lub z drzwiami buduje się w wyrobis-
kach łączących czynną część kopalni z partiami zagrożonymi wdai— 
ciem wody lub kurzawki. Tamy te obliczane są na ciśnienie wody 
odpowiadające głębokości wyrobiska liczonej od powierzchni lub od 
wyższego poziomu kopalni. Bez obiiczeń wytrzymałościowych tama 
nie może być uważana za wodoszczelną. 

W wyrobiskach zagrożonych wdarciem wody z piaskiem stawia się 
zwykle, niezależnie od tam wodoszczelnych, tamy filtrujące. Skła-
dają się one z murowanych odrzwi, za które w razie wdarcia zakła-
da się drewniajie belki zatrzymujące niesiony przez wodę materiał, 
pozwalając równocześnie na swobodne odsączanie się wody. Na ogół 
w takich przypadkach nie poprzestaje się na jednej tsonie, lecz 
stawia się ich kilka łub kilkanaście w pewnych odstępach. 
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4.3. Filary bezpieczeństwa 

Filar bezpieczeństwa stanowi calizna skalna pozostawiona mię-
dzy źródłem zagrożenia a czynnym wyrobiskiem górniczym, której 
zadaniem Jest niedopuszczenie do nagłego wdarcia sie do wyrobiska 
dużej ilości wody lub kurzawki. 

Zależnie od wzajemnego usytuowania źródła zagrożenia i czyn-
nego wyrobiska rozróżnia się: 

1/ filary prostopadłe do uławicenia lub pionowe, 
2/ filary równoległe do uławicenia lub poziome, 
3/ filary wokół nie zlikwidowanych otworów wiertniczycłi. 
Poniżej podano obowiązujące w kopalniach węgla kamiennego 

wzory pozwalające określić krytyczne wymiary filarów bezpieczeń-
stwa, to Jest najmniejsze odległości między źródłem zagrożenia a 
czynnymi wyrobiskami. We wzorach przyjęto następujące oznaczenia: 

D - krytyczny wymiar filaru bezpieczestwa, m, 
G - grubość wybieranego pokładu lub wysokość chodnika, m, 
M - miąższość obliczeniowa wybieranego pokładu, m. 
a - kat nachylenia pokładu, 
p - ciśnienie wody w zagrażającym zbiorniku, MPa, 
a - poprawka uwzględniająca skrzywienie otworu, m. 

Miąższość obliczeniową wybieranego pokładu określa się za po-
mocą wzoru 

M = G*7) 

gdzie: 
7) - współczynnik ściśliwości podsadzki: 
- dla eksploatacji z zawałem stropu t) = 1,0 
- dla eksploatacji z podsadzką suchą tj - 0,5 
- dla eksploatacji z podsadzką hydrauliczną t) = 0,2 

W przypadku eksploatacji grubego pokładu warstwami na zawał 
miąższość obliczeniową określa się za pomocą wzoru: 

n 
M = ^ G^/ł 

1=1 
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gdzie: 
1 - kolejny numer weu^stwy, 
Ĝ  - grubość eksploatacyjna i-teJ warstwy 
n - liczba warstw. 

Sposób obliczsoiia krytycznego wymiaru filaru bezpieczeństwa 
zależy od rodzaju filaru i grupy do JsikieJ należy źródło zagro-
żenia wodnego. Odpowiednie wzory obliczeniowe zestawiono w poniż-
szej tablicy: 

Rodzaj 
filaru 
bezpiecz. 

Ź r ó d ł o z a g r o ż e n i a Rodzaj 
filaru 
bezpiecz. I grupa II grupa 

Prostopadły 
do uławic. 
lub pionowy 

D = 40*M 
D Ł 40 m 

(1) 

D = 15*M 
D Ł 20 m 

(2) 

Równoległy 
do uławic. 
lub poziomy 

D = G*̂ ^ 60p + 0, 15*G''sln^a 
+0,4*G^sin a D ł 20 m 

gdy a < 15° D = G*v'60*p (3) 

D = 20 m 

(4) 

Wokół nie 
złikwidowa-
nego otworu 

— — — D = 20+a 
(5) 

We wzorze (3) znak (+) stosuje się, gdy zbiornik usytuowany 
jest powyżej czynnych wyrobisk (w kierunku wzniosu pokładu), w 
przeciwnym przypadku stosuje sie znak (-). 

We wzorze (5) wartości poprawki a na odchylenie otworu od osi 
zaleca się przyjmować na podstawie wyników pomietrów krzywizny ot-
woru wykonanych po Jego odwierceniu. W przypadku braku takich 
pomiarów zaleca się przyjmować wartości a w zależności od głębo-
kości H według poniższej tabelki: 

H [m] 

a [m] 

200 

O 

400 

O 

600 800 

10 

1000 

17 
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Otwory, co do których nie ma pewności, że zostały prawidło-
wo zlikwidowane, traktowajie są jak otwory nie zlikwidowane. 

W profilu warstw stanowiacycłi fi lar bezpieczeństwa powinno 
występować co najmniej 50% skał ilastycłi a górotwór w obrębie fi-
laru powinien być nie zaburzony, bez uskoków lub szczelin, które 
mogłyby ulec rozwarciu pod v/pływera eksploatacji. 

4.4. Drogi ucieczkowe i sygnalizacja alarmowa 

Dla załogi zatrudnionej na stanowiskacti pracy znajdujacycłi 
sie w zasięgu zagrożenia wodnego wyznacza sie drogi ucieczkowe 
umożliwiające bezpieczne wycofanie się do niezagrożonej części 
kopalni. Wyrobiska stamowiace drogi ucieczkowe musza, być oczysz-
czone z urobku i zbednycti urządzeń, odpowiednio oznakowane i oś-
wietlone światłem stałym. 

Zagrożone stajiowiska wyposaża sie w urządzenia sygnalizacyjne 
umożliwiające w każdej cłiwili nadanie i odbiór sygnału alarmowe-
go oraz w łączność telefoniczna. 

Załoga zatrudniona na zagrożonycłi stanowiskach Jest szkolona 
w zakresie profilaktyki przed zagrożeniem wodnym. Roboty górnicze 
wykonywane sa pod specjalnym nadzorem. 

4.5. Obwałowania powierzchniowych zbiorników wodnych 

Dla ochrony obiektów usytuowanych na powierzchni w pobliżu 
zbiornika wodnego konieczne Jest zabezpieczenie jego obwałowań 
przed wpływami robót górniczych, by nie dopuścić do ich przerwa-
nia i awarii zbiornika. 

Obwałowania ziemne zbiorników wodnych sa najbardziej czułe na 
odkształcenia poziome powodujące rozluźnienie gruntu, których 
wsô tośc i nie mo ga przekraczać dla obwałowań z grunt ów sypk i ch 
oraz przepalonego materiału hałdowego +3°/oo a dla obwałowań z 
gruntów spoistych oraz nieprzepalonego materiału hałdowego skła-
dającego sie z wietrzejących i łowców +6°/ao. 

Na terenach górniczych przyjmuje sie ponadto zwiększone war-
tości współczynnika stateczności skarp ziemnych obwałowań zbior-
ników wodnych. 
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W przypadku występowania w rejonie zbiornika wstrząsów sejs-
micznych lub pochodzenia górniczego, o intensywności 7-S-8 stopni w 
skali Mercalli - Cancani - Sieberg, wysokość obwałowań, zbiorni-
ków wodnych nie powinna przekraczać 20 m, natomiast przy intensy-
wności wstrząsów wynoszącej 9 stopni dopuszczalna wysokość obwa-
łowań wynosi 15 m. 

5. Likwidacja źródeł zagrożenia wodnego 

Likwidacja zbiorników wodnych stanowiących zagrożenie jest 
najpewniejszym sposobem zabezpieczenia kopalni. Powierzchniowe 
zbiorniki wodne likwiduje się badź przez ich zasypanie materiałem 
ilastym, badź przez ich odwodnienie. Zależnie od lokalnej konfi-
guracji terenu stosuje sie odwodnienie grawitacyjne lub za pomocą 
odpowiedniej stacji pomp. 

Zbiorniki wodne w zrobach kopalnianych 1ikwiduje sie przez 
grawitacyjne, kontrolowane odprowadzanie wody do niżej usytuowa-
nych czynnych wyrobisk górniczych a następnie do rząpia głównego 
odwadniania kopalni. Wierci się w tym celu do zbiornika specjalne 
otwory spływowe z niżej usytuowanych wyrobisk. Odwadnianie zrobów 
zawałowych na ogół nie nastręcza trudności, natomiast w przypadku 
zrobów wypełnionych podsadzka piaszczysta wydajności otworów 
spływowych sa na ogół bardzo małe. Otwory te często ulegają zat-
kaniu, w związku z czym odwadnianie bywa długotrwałe i kosztowne. 

Częstym zabiegiem stosowanym w górnictwie węglowym jest odwa-
dnianie utworów wodonośnych zalegających na stropie karbonu. Za-
zwyczaj wierci się w tym celu otwory drenażowe w stropie wyro-
bisk górniczych i odprowadza wodę grawitacyjnie. W przypadku wy-
sokiego ciśnienia wody w pierwszej fazie odwadniania dąży się do 
ograniczenia zagrożenia przez zmniejszenie ciśnienia w poziomie 
wodonośnym. Całkowite osuszenie utworów wodonośnych i tym samym 
zlikwidowanie źródła zagrożenia wymaga zazwyczaj długiego czasu 
odwadniania i nie zawsze jest możliwe. 
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6. Organizącja zwalczania zagrożeń wodnych w kopalniach 

Za bezpieczne prowadzenie robót górniczych w kopalni węgla 
kajniennego odpowiedzialni są: kierownik ruchu zakładu^ kierownicy 
robót górniczych i hydrogeolog. W kaiżdej kopalni działa zespół 
zagrożeń wodnych stanowiący ciało doradcze kierownictwa. 

Przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach działa Komisja 
Zagrożeń Wodnych opiniująca ważniejsze problemy związane z zabez-
pieczeniem kopalń przed tym zagrożeniem. 

Nad całokształtem działalności kopalni, w tym nad zgodnym z 
przepisami postępowaniem w zakresie zabezpieczenia przed zagroże-
niem wodnym, czuwają okręgowe urzędy górnicze oraz Wyższy Urząd 
Górniczy w Katowicach. 

W Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach prowadzone sa. 
prace naukowo - badawce majace na celu stałe doskonalenie metod i 
środków zwalczania zagrożeń wodnych w kopalniach węgla kamien-
nego. Wyniki badań wdrażane ss, w przemyśle w postaci modyfikacji 
odpowiednich przepisów górniczych^ opinii Komisji Zagrożeń Wod-
nych oraz opracowań naukowo - usługowych wykonywanych na zlecenie 
poszczególnych kopalń. 
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Ireneusz SOLINSKI 

Centrum Podstawowych Problemów 
Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN 
Kraków 

PROBLEMATYKA LIKWIDACJI KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO 

S t r e s z c z e n i e 

W artykule przedstawiono kompleks problemów związanych z 
likwidacją kopalń węgla kamiennego, które występować mogą w 
czterech głównych płaszczyznach: ekonomicznej, techniczo-organi-
zacyjnej, społecznej i przyrodniczej. 

Wskazano na powiązania pomiędzy tymi sferami oraz przedsta-
wiono metodologie ich rozwiązEinia. 

Zwrócono uwagę na konieczność d o k o n y w a L n i a głębokich analiz 
tych zjawisk przed podjęciem decyzji o likwidacji kopalń, z uwa-
gi na ich dużą wage społeczną oraz dalekosiężne skutki: ekono-
miczne, społeczne i przyrodnicze, a także na konieczność wyko-
rzystywania dotychczasowego dorobku nauki do ich rozwiązywania. 
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1. Wstęp 

Problematyka likwidacji kopalń węgla kamiennego jest złożona 
ze względu na brak doświadczeń krajowych w tej dziedzinie. W 
Polsce występowały w prawdzie przypadki, gdy kopalnia stopniowo 
ograniczała wydobycie wskutek wyczerpania zasobów lub gdy nastę-
powało połączenie z inna kopalnią - jeśli były ku temu sprzyja-
jące warunki. Były to jednakże przypadki, w których decyzje o 
ikwidacji podejmowano z dużym wyprzedzeniem, a proces likwida-
cji rozkładał sie na dość długi okres czasu. 

W chwi1 i obecnej, w nowej sytuacji ekonomicznej w jakiej 
znalazło sie górnictwo, decyzje o likwidacji moga być podejmowa-
ne ze względów ekonomicznych tj. wówczas gdy kopalnia nie bedzie 
w stanie sama utrzymać sie na rynku. Zakłada się bowiem, że każ-
da kopalnia będzie samodzielnym przedsiębiorstwem, działającym w 
warunkach gospodarki rynkowej, oraz że nastąpi uwolnienie cen na 
węgiel, tj. zbliżenie ich poziomu do cen światowych. Zapowiada 

os-
sie także zlikwidowanie dotacji do wydobycia węgla. 

Z prowadzonych obecnie prac naukowo-badawczych w różnych 
rodkach wynika, że nawet przy uwolnieniu cen na węgiel kilkanaś-
cie kopalń bedzie nierentownych. Powodem będą rosnące koszty wy-
dobycia węgla wynikające z pogarszających się warunków geolo-
giczno-górniczych z jednej strony, oraz koszty związane z zagos-
podarowaniem odpadów stałych w tym wód słonych i likwidacji 
szkód górniczych z drugiej strony. 

Koszty te, w nowych warunkach społeczno-gospodarczych winny 
być ponoszone przez kopalnie w całości lub w dużej ich części, 
W zaistniałych warunkach należy zatem oczekiwać decyzji o likwi-
dacji kolejnych kopalń nierentownych, poza kopalniami Dolnośląs-
kiego Zagłębia Węglowego, do których decyzje Już zostały podjęte. 

Już od kilku lat w Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki 
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie prowadzone są ba-
dania dotyczące rentowności kopalń węgla kamiennego oraz prace 
nad modelami optymalizacyjnymi i programami komputerowymi, 
wspierającymi podejmowanie decyzji o likwidacji kopalń. 

Wynika z nich Jednoznacznie, że 1ikwidacja kopalń jest po-
ważnym przedsięwzięciem wymagającym dużych naJcładów inwestycyj-
nych, którego skutki występować będą zarówno w sferze społecznej 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 403 

Jak i przyrodniczej. Wynika również i to. że w przypadku wyso-
kich kosztów ponoszonych na łikwidację kopalń zamierzenie to 
Jest nieopłacalne, bowiem suma dotacji do eksploatacji węgla z 
kopalni nierentownej jest niższa niż łączne koszty JeJ likwi-
dacj i. 

Niniejszy artykuł Jest wiec próba naświetlenia ogólnej prob-
lematyki związanej z likwidacja kopalń węgla kamiennego szcze-
gólnie w aspekcie uwarunkowań techniczno-organizacyjnych, skut-
ków jakie wystąpią po likwidacji kopalni oraz metod optymaliza-
cji decyzji o likwidacji. 

2. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne likwidacji kopalń 

Proces likwidacji kopalń winien być staramnie przygotowany, 
szczególnie w sferze tecłmiczno-organizacyjnej z uwagi na [3] : 
duży majątek jaJcim kopalnia dysponuje oraz zasoby węgla, infra-
strukturę towarzyszącą, załogę a także znaczne zobowiązania 
wobec władz terenowych. 

Okres 1ikwidacji kopalni może wynosić kiIka lat, natomiast 
skutki likwidacji będa przejawiać sie w dłuższym okresie czasu. 

Z przepisów Prawa Górniczego wynika, że kopalnia likwidowana 
jest na podstawie zatwierdzonego Planu Ruchu, w którym musi być 
określony sposób likwidacji lub zabezpieczenia wyrobisk górni-
czych oraz sposób zabezpieczenia złoża. W trakcie procesu likwi-
dacji konieczne jest współdziałanie zespołu likwidacyjnego z or-
ganami administracji terenowej i państwowej. Współdziałanie to 
winno być poparte podstawami prawnymi umożliwiającymi efektywne 
działanie tegoż zespołu. 

Niezbędne Jest również dysponowanie zespołami dokonującymi 
analiz ekonomicznych tj, oceny nakładów kapitałowych i kosztów 
bieżących w całym okresie likwidacji oraz dokonującymi wyboru 
optymalnego wariantu likwidacji danej kopalni. 

Zestaw decyzji niezbedny dla przeprowadzenia procesu likwi-
dacji kopalni przedstawiono na rys.1. 

W procesie likwidacji kopalni wyróżnić można trzy stadia [3]: 
- okres przygotowania do likwidacji, 
- okres likwidacji właściwej, 
- okres po zamknięciu kopalni. 
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Stadia te winny być uwzględniane w harmonogramie procesu 
likwidacji, który 2 kolei winien być podstawą ocen ekoniraicznych 

Najkorzystniejszy wariant likwidacji kopalni stanowić powi-
nien punkt wyjścia do określenia społecznych i przyrodniczych 
skutków likwidacji kopalni. W praktyce może sie okazać, że wys-
tępują sprzężenia zwrotne w układzie techniczno-organizacyjnych 
czynników określających dany wariant likwidacji a skutkami spo-
łecznymi 1 przyrodniczymi Jakie pociąga za soba, likwidacja damej 
kopalni wg. przyjętego wariantu. Konieczna byłaby zatem globalna 
optymalizacja całego układu i wybór najlepszych rozwiazań. 

3. Społeczne skutki likwidacji kopalń 

Wyróżnia sie dwa obszary ujawnieinia sie skutków społecznych 
Jakie pociaga za sobą likwidacja kopalni [2]: 
1. Skutki dla regionu i gospodarki kraju, 
2. Skutki występujące w samej kopalni. 

Z punktu widzenia interesów kopalni istotne są skutki wystę-
pujące w drugim obszarze. Jednakże przy podejmowaniu decyzji o 
1 i kwi dacJ i zakładów górni czych koni eczne Jest i ch całośc i o we 
rozważanie. 

W obszarze skutków społecznych występujących w kopalni lik-
widowanej. do najistotniejszych czynników produkcji wymagających 
szerszych analiz należą: 
- zmiany w odniesieniu do majątku trwałego kopalni (np. zmiany 
własnościowe), 

- zmiany w stosunku do ludzi zatrudnionych w kopalni (zmiany w 
strukturze zatrudnienia oraz ich wpływ na wielkość dochodów 
osia^anych przez pracowników). Istotne jest bowiem opracowanie 
projektu zagospodarowania siły roboczej zatrudnionej w kopalni 
ukazującego możliość przekwalifikowania, zatrudnienia w innych 
kopalniach, przejścia na wcześniejszą emeryturę lub uruchomie-
nia własnej dziaąlalnności gospodarczej. 
Wycena ekonomiczna społecznych skutków likwidacji kopalni 

Jest bardzo trudna z uwagi na niewymierność niektórych zjawisk 
społecznych. W takich przypadkach konieczne jest chociażby ich 
zgrubne oszacowanie. Natomiast w pozostałych przypadkach niezbę-
dne Jest przeprowadzenie kompleksowego rachunku kosztów społecz-
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nych jako elementu kosztów likwidacji kopalni. 
Intensywność społecznych skutków zależeć będzie od przyjęte-

go wariajitu 1ikwidacji danej kopalni i może wywierać zwrotny 
wpływ na wybór optymalnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych 
procesu 1 i kwi dacj i. 

4. Przyrodnicze skutki likwidacji kopalń 

Oddziaływanie czynnych kopalń węgla kamiennego na środowisko 
przyrodnicze Jest wielopłaszczyznowe i wielokierunkowe [1]. 
Każda kopalnia poprzez eksploatacje powoduje zaburzenie natural-
nych procesów występujących w różnych komponentach środowiska 
przyrodniczego a w szczególności w: środowisku atmosferycznym, 
powierzchni terenu, środowisku wodnym, środowisku biologicznym, 
środowisku geologicznym. 

Likwidacja kopalni tj. likwidacja jej działalności eksploa-
tacyjnej dokonana w sposób prawidłowy winna polepszyć walory 
środowiska przyrodniczego, podobnie jak w przypadku społecznych 
skutków likwidacji, natężenie skutków przyrodniczych zależało 
będzie od przyjętego wariantu technicznej likwidacji kopalni 
oraz od czasu jej przeprowadzenia. 

Przyrodnicze skutki likwidacji kopalni moga, ujawniać się 
jeszcze przez szereg lat po zaniechaniu eksploatacji co musi być 
brane pod uwagę w kompleksowym programie zagospodarowania obsza-
ru tych kopalń lub całych regionów. Skutki 1ikwidacji pojedyn-
czych kopalń mogą bowiem być odczuwalne w kopalniach sąsiednich 
np. w wyniku zaprzestania pompowania wód w kopalni likwidowanej 
może nastąpić konieczność zwiększonego pompowania wody w kopal-
niach znajdujących się w zasięgu tego samego poziomu wodonośnego 
[1]. Ekonomiczna wycena skutków przyrodniczych likwidacji kopalń 
jest trudna z uwagi na: 
- brak wielu danych obrazujących stan środowiska przed budową 
kopalni, 

- braJc odpowiednich pomiarów i badań zmian w komponentach środo-
wiska przyrodniczego, 

- niewypracowanie dotychczas reprezentatywnych metod badawczych 
zmian poszczególnych komponentów. 
Niezbedna jest Jednakże szacunkowa wycena ekonomiczna skut-
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ków przyrodniczych, które w odróżnieniu od innych skutków likwi-
dacji omówionych wyżej mogą być w swoim zakresie korzystne dla 
środowiska. 

5. Optymalizacja decyzji o likwidacji kopalh 

Z punktu widzenia podejmowania decyzji o likwidacji kopalń 
istptne jest jakie skutki ekonomiczne, sppołeczne i przyrodnicze 
pociągnie za soba jej podjęcie. 

W poprzednich rozdziałach omówiono pobieżnie tę problematykę 
której wyniki tj. wyliczone (lub oszacowane) koszty likwidacji w 
rozważanych płaszczyznach: tecłiniczno-organizacyjnej, społecznej 
i przyrodniczej, stanowią elementy składowe rachunku kosztów 
likwidacji kopalni. 

WAżnym problemem, który winien być rozwiązany przed podję-
ciem decyzji o likwidacji jest dokonanie oceny ekonomicznej 
efektywności 1 rentowności działalności kopalni w dłuższym okre-
sie czasu, w nowych warunkach ekonomiczno-finansowycłi i organi-
zacyjnych. 

Wynikiem tej oceny będzie wyznaczenie dwóch głównych zbiorów 
kopalń tj. zbioru kopalń rentownych i zbioru kopalń nierentow-
nych, w dłuższej perspektywie. Powyższa ocena ekonomiczna winna 
być dokonywana w wielu war i antach, w kt órych kopalnie muszą 
przedstawić realne koncepcje zmian poprawiających ich efektyw-
ność na tyle, że mogą stać się kopalniami rentownymi, przy zało-
żonych kryteriach oceny. Na wyniki takich ocen duży wpływ może 
wywierać władza gospodarcza poprzez odpowiednią politykę w sto-
sunku do górnictwaCnp. poprzez podatki, cła, kredyty). Istotny 
jest także wpływ zapotrzebowania gospodarki na węgiel w dłuższym 
okresie czasu oraz możliwości subsydencji deficytowych rodzajów 
węgla innymi będącymi w nadmiarze. 

5.1. Główne założenia metodyki oceny efektywności kopalń 

Sformułowanie podstawowych założeń, które stanowią bazę 
wyjściową do opracowania metodyki oceny efektywności i rentow-
ności kopalń Jest bardzo ważnym krokiem. Założenia te wynikają 
przede wszystkim z zasad gospodarki rynkowej, a mianowicie: 
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- każda kopalnia będzie samodzielna finansowo, 
- państwo nie będzie dopłacać do kopalń, 
- maksymalne ceny węgla loco kopalnia ustalone bedą na poziomie 
cen światowych cif węgla w porcie polskim oraz na podstawie 
parametrów jaJcościowycłi, 

- istnieje możliwość importu węgla, 
- istnieje możliwość substytucji węgla deficytowego z kopalń 

1 ikwidowanycłi, innymi rodzajami z innych kopalń rentownych lub 
poprzez import, 

- istnieje realna prognoza zapotrzebowania gospodarki na różna 
rodzaje węgla w dłuższym okresie czasu. 

Ideę powyoszych założeń ujmuje schemat na rys.l. 

5.2. Kryteria ekonomiczne oceny działalności kopalń z uwzględ-
nieniem ich likwidacji 

W zależności od polityki państwa w stosunku do górnictwa mo-
gą być zastosowane dwa kryteria oceny efektywności. 

Kryterium I. 
Podstawowym parametrem oceny działalności kopalni jest koszt 

pozyskania K 1 tony węgla, a kryterium ma postać: 

K s CS + KL (1) 
j J s r j 

gdzie: 
K̂  - dyskontowy. Jednostkowy koszt pozyskania węgla kamienne-

go z J-teJ kopalni , wyliczony wg. wzoru (2), zł/t; 
CS - dyskontowa cena węgla w J-tej kopalni wyliczona z długo-

J s r 

t ermi nowych cen węg1a energet ycznego CS i koksowego J® 
CS w tej kopalni opartych o światowe ceny węgla cif 
port polski, zł/t; 

KL^ - dyskontowe koszty likwidacji kopalni, zł/t. 

Kryt er i um 11 
Podstawowym parametrem oceny działalności kopalni wg. tego 

kryterium Jest cena ofertowego węgla z J-teJ kopalni (CO^) loco 
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kopalnia. W tym przypadku kryterium ma postać; 

CO s CS + KL (2) J Jsr j 

Cena ofertowa węgla w J-tej kopalni winna ujmować pełne koszty i 
nakłady na wydobycice węgla w postaci K oraz opłaty, renty i 
normatywny zysk. 

Podejmując decyzje o likwidacji kopalni należy liczyć sie z 
tym, że konnieczne będzie poniesienie nie tylko kosztów importu 
węgla w miejscu węgla wydobywanego w kopalni likwidowanej, lecz 
również kosztów likwidacji tej kopalni. 

Koszty likwidacji kopalni winny obejmować następujące główne 
składniki: 
- koszty tectmicznej likwidacji kopalni z uwzględnieniem możli-
wości odzyskania części majątku kopalni (KTL^). Konieczne jest 
opracowanie scenariuszy likwidacji kopalń ujmujących całoksz-
tałt działań w okresie likwidacji. Przyjęty wariant technicz-
nej likwidacji kopalni decydować będzie o społecznych i przy-
rodniczych skutkach likwidacji kopalń; 

- społeczne koszty likwidacji kopalń (KSL^) - ujmujące skutki 
likwidacji w odniesieniu do poszczególnych pracowników kopalni 
i ich rodzin (zmiany jakości ich życia) oraz w odniesieniu do 
regionu (województwa): zmiany w strukturze demograficznej, 
własnościowej, społecznej (oświata, kultura, zdrowie), a także 
w odniesieniu do całości kraju; 

- przyrodnicze skutki likwidacji kopalni (KPL^), które sa. rów-
nież konsekwencjąprzyjętego wariantu technicznej 1ikwidacji 
kopalni. Oddziaływanie kopalń węgla kamiennego na środowisko 
naturalne jest wielopłaszczyznowe i wielokierunkowe, a wycena 
ekonomiczna skutków bardzo trudna i w większości przypadków 
niemozliwa. 

Zatem sumę zdyskontowanych na pierwszy rok likwidacji kopal-
ni kosztów likwidacji j-tej kopalni określa wzór: 

u 
-u KL = Z (KTL + KSL + KPL )• q (3) J , Ju j u J u U=1 
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gdzie: 
KTL , KSL , KPL - określają odpowiednio roczne wielkości 

J u J u J u 

nakładów kapitałowych i bieżących kosztów działalności 
ponoszonych w u-tym roku likwidacji J-tej kopalni w za-
kresie: technicznym, społecznym i przyrodniczym (min zł) 

u = 1,2,3... U - lata okresu likwidacji j-tej kopalni, 
r^ - współczynnik reprodukcji rozszerzonej. 

5.3. Kryteria optymalizacji struktury pozyskania węgla kamiennego 

Kryteriujn pozyskania lub cen ofertowych 

Z uwagi na przyjęte założenia co do warunków rynkowej gospodarki 
Z których wynika, że odbiorcy beda mogli kupować węgiel od ko-
palń lub z importu, Import stał sie równorzędnym z kopalniami 
źródłem pozyskania węgla. 

Dysponując cenami ofertowymi kopalń CO^^ i cena importowa 
CSj i -1 ego rodzaju weg1a można sporządz i ć krzywą moż1 i wośc i 
ofertowych, co obrazuje wykres na rys.2. Na krzywej tej kopalnie 
zostały uszeregowane wg, wzrastającej wielkości kosztów pozyska-
nia (cen ofertowych) i-tego rodzaju węgla. 

Jak widać na wykresie, import - Jeśli jego wielkość jest 
ograniczona, zajmuje określone miejsce na tej krzywej. Dla róż-
nych typów węgla bedzie sie zapewne różnie kształtować jego po-
zycja. W przypadku gdy import nie jest ograniczony, pełni wów-
czas rolę źródła zamykającego bilans w zakresie i-tego rodzaju 
węgla. 

Zagadn i eni e opt ymali zacj i sprowadzać się bedz i e zat em do 
znalezienia minimum sumy cen ofertowych i cen importowych przy 
pokryciu zadanego w t-tych latach zapotrzebowania Z^ w postaci: 

f = S C • X = min (5) 

przy ograjiiczeniu: 

S P Ł Z (6) 
J ^̂  ^ 

gdzie: 
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C^ - ceny ofertowe J-tych kopalń CO^ lub ceny światowe CS^, 
P^^ - wielkość pozyskanego węgla z j-tych kopalń lub wielkości 

importu wegla» 
Z - wielkość zapotrzebowania węgla w t-tym roku, 
X - zmienna decyzyjna {0,1}. 

Rozwiązanie modelu wskaże zbiór kopalń rentownych i nierentow-
nych przy przyjętych ograniczeniach i 1-szym poziomie ceny im-
portowej węgla (rys. 2. ), t J. wówczas gdy nie uwzględnia się 
kosztów 1ikwidacji kpalń. Jeśli koszty 1ikwidacji zostana 
uwzględnione, wówczas wielkość kosztów likwidacji obciążając 
koszt pozyskania substytutu podniesie poziom oceny z poziomu 
1-szego na 2-gi (rys.2.). Zatem niektóre z kopalń nierentownych, 
w przypadku gdy nie uwzględnia się kosztów likwidacji, stają się 
kopalniami rentownymi gdy koszty ich likwidacji zostaną uwzględ-
nione w rachunku optymalizacyjnym. 

Ten sposób optymalizacji bazuje na cenach ofertowych kopalń 
opratych na kosztach pozyskania węgla w poszczególnych kopal-
niach. Ceny te odzwierciedlają nakłady poniesione na wydobycie 
1 tony danego rodzaju węgla, nie odzwierciedlają natomiast jego 
wartości użytkowej. Zatem ten sposób optymalizacji winien być 
stosowany w przypadku gdy dokonany podział na grupy rodzajowe 
węgla zapewnia stałość Jego parajnetrów Jakościowych w ramach 
każdej grupy, wówczas cena światowa winna być dostosowana do 
średnich parametrów węgla w tej grupie. 

W przypadku znacznego zróżnicowania parametrów Jakościowych 
węgla w kopalniach winien być zastosowany inny sposób optymali-
zacji, przedstawiony poniżej. 

Kryterium maks i mum sumy wyniku finansowego kopalń 

Wielkość wyniku finansowego wylicza się ze wzorów: 

WF = CS - K (7) Jt J s r j 

WF = CS - CO (8) 
j 2 J s r j 

przy czym CS Jest średnią dyskontową ceną węgla w j-tej ko 
j s r 
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palni wyliczona z cen węgla energetycznego CS i węgla koksowe-J® 
go CS , w tej kopalni. JK 

Kopalnie, dla których wynik finansowy WF̂ ł O są kopalniami 
rentownymi w rozpatrywanym okresie czasu, natomiast kopalnie o 
wyniku finansowym WF^<0 sa. kopalniami nierentownymi. 

W poszczególnych grupach rodzajowych węgla, oprócz kopalń 
produkujących te rodzaje węgla, po uwzględnieniu możliwości sub-
stytucyjnych, moga występować kopalnie z węglem będącym substy-
tutem, a także import węgla. Wówczas kryterium optymalizacyjne 
przyjmie postać: 

f = S WF • X = max (9) 2 ^ J J 

przy ograjiiczeniach w postaci (6). 
W grupie węgli energetycznych moga znaleźć się kopalnie pro-

dukujące węgiel koksowy, nadający się do zastosowania w energe-
tyce np. typ 34, oraz przerosty węgla koksowego, natomiast nie-
dobory pokrywane będą przez import. 

Przedstawione powyżej dwa warianty kryterium optymalizacji 
r 

stwarzają możliwość wyboru sytuacji decyzyjnej w stosunku do 
górnictwa. Państwo może realizować różną politykę w tym zakresie 
a wiec może stosować łagodne (7) łub ostre (8) kryteria oceny. 
W przypadku pierwszym - rezygnując z podatków i dotując zysk ko-
palni , w przypadku drugim - utrzymując te dwa składniki ceny. 
W zależności od wyboru wariantu decyzji weesza lub szersza bę-
dzie lista kopalń przeznaczonych do likwidacji. 

W praktyce wykorzystanie powyższych kryteriów winno być rea-
lizowane etapowo, tj.: 
1. Wyliczenie wielkości WF^ wg. wzorów (7) i (8). 
2. Znalezienie kopalń o WF <0. 
3. Określenie kosztów likwidacji KL^ kopalń^ dla których WF^<0. 
4. Dokonajiie analizy możliwości substytucji węgla deficytowego. 
5. Przeprowadzenie powtórnej optymalizacji struktury pozyskania 

i-tego rodzaju węgla z uwzględnieniem kosztów substytutów po-
większonych o koszty likwidacji. 
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5.4. Modele optymalizacji terminu likwidacji kopalń 

W modelach tych bazuje się na zbiorach kopalń nierentownych. 
Zatem przed przystąpieniem do optymalizacji konieczne jest doko-
nanie oceny rentowności kopalń wg. wzorów (7) i (8). Stosowane 
kryteria optymalizacji zostały opisane poniżej. 

Kryterium minimum rocznych dopłat do po.iedyńcze.l kopalni 
1 ikwidowane.l 

W tym przypadku poszukuje się takiego terminu likwidacji kopalni 
(z rozważanego okresu czasu, w którym łączna dopłata do działal-
ności kopalni likwidowanej wynosi minimum, tj. min DLR^^^^. 
Sposób postepowemia jest zatem następujący; 

Przypadek I 
Zakłada sie, że kopalnia nierentowna jest nadal utrzymywania 

w rozważanym okresie. Wylicza się wielkość średniej rocznej dys-
kontowej dopłaty (DRj) do jej działalności, przyjmując moment 
zerowy w wyjściowym roku analizy, wg. wzoru: 

DR = KR - CS 'PR (9) 
J J jsr j 

gdzie: 
PR^ - wielkość rocznej dyskontowej produkcji z j-tej kopalni, 
DR^ - wielkość rocznej dyskontowej dopłaty do działalności ko 

palni nierentownej 

oraz dopłaty Jednostkowej wg. wzoru: 

DR J 
D = (10) 
^ PR j 

Przypadek II 
Zakłada sie, że kopalnia nierentowna będzie likwidowana lecz 

poszukuje się optymalnego terminu rozpoczęcia jej 1ikwidacji. 
Przyjmuje się, że możliwe jest rozpoczęcie 1ikwidacji kopalni w 
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INFORMACJA O BADANIACH I USŁUGACH W ZAKRESIE GEOFIZYia 
W GŁÓWNYM INSTYTUCIE GÓRNICTWA 

Główny Instytut Gć»rnlctwa dysponuj© nowoczesną aparaturą geo-
fizyczną 1 wykwalifikowaną kadrą dla rozwiązywania różnych proble-
mów górniczych przy wykorzystaniu metod geofizycznych. Mi^ó-zy in-
nymi rozwiązywać możemy problemy: 

i. Wyznaczanie z duAą dokładnośclą zaburzert geologicznych w 
pokładach węgla metodą tomografii sejsmicznej przy wyko-
rzystaniu nowoczesnej aparatury sejsmicznej SEAMAX-86. 

S. Ocena stopnia zagrożenia tąpaniami metodą sejsmiczną, geo-
elektryczną 1 sejsnnoakustyczną CRMS?. 

3. Określanie parametrów mechanizmu wstrząsów górniczych w 
aspekcie zagrożenia sejsmicznego. 

A, Prognozowanie występowania wstrząsów górniczych 1 ocena ich 
wpływu na objekty budowlane na powierzchni. ReJestrAcJa 
drgart wywołanych wybuchami 1 określanie ich szkodliwości na 
Środowisko. 

5. Badanie stopnia odprężenia pokładu, określanie Geofizyczne-
go Wskaźnika Tąpliwości CGWTD. 

0. GIG dysponuje bankiem danych o wstrząsach górniczych wystę-
pujących w GZW. Można odpłatnie korzystać z tych danych dla 
celów naukowych 1 praktycznych. 

7. Ustal ani e stopni a zagrożenia powlerzchnl z© str ony pustek 
poeksploatacyjnych. 

8. Badanie skażenia i kierunków migracji wód odpadowych oraz 
wyznaczanie stref zasięgu skażeń gruntów 1 skał wokół skła-
dowi sk odpadów. 

O. Badanie niejednorodności gruntów i skał. 
IG. Inwentaryzacja struktury elementów konstrukcji budowlanych. 
11. Ocena JakoSci i gruboSci obudów szybowych i ocena zagroże-

nia wodnego dla szybów. 
12. Badanie szczelinowatóSci skał. 
13. Badanie struktury obwałowań 1 zapór, wyznaczanie miejsc in-

filtracji w nich wód. 
14. Prognozowanie zagrożert wyrobisk podziemnych nagłymi dopły-

wami wód. j 
15. Geofizyczna inwentaryzacja obszarów badan archeologicznych. 
16. Poszukiwanie wód podziemnych 1 badanie osuwisk. 
17. Produkcja na zamówienie aparatury sejsmologicznej i sejsmo-

akustycznej. 
W rózwlązywanlu wymienionych zagadnień stosowane są metody: 

sejsmologia, sejsmlka, sejsmoakustyka, geoelektryka oraz metoda 
radarowa. 
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każdym z rozważanych lat przyjętego horyzontu czasu. 
Kryterium oceny ma zatem postać: min 

wynikajaca z wzoru: 

KLR - CL • PLR 
J ( t ) j ( Ł ) J ( t ) 

DL =s 
J ( t ) PLR 

j ( Ł ) 
(11) 

gdzie: 
DL̂ ^̂ ^ - jednostkowa dyskontowa wielkość dopłaty do kopalni 

likwidowanej w roku t (obejmuje dopłatę do eksploa-
tacji i koszty likwidacji), 

KLR̂ ^̂ ^ - średni roczny dyskontowy koszt działalności kopalni 
likwidowanej w roku £, 

CL^^^j - jednostkowa cena węgla na j-tej kopalni likwidowanej 
w roku t, 

PLR - średnnia roczna dyskontovra. produkcja węgla z j-tej 
j ( t ) 

kopalni likwidowanej w roku t. 

Rozwiazstnie w tym przypadku ilustruje rys.3, na którym przedsta-
wiono wielkość średniej rocznej dyskontowej dopłaty 
kopalni nierentownej utrzymywanej oraz wielkości dopłaty DL 

J ( t ) 
do kopalni likwidowanej w roku t, przy czym t oznacza każdy rok 
w rozpatrywanym okresie programu, Czas t, w którym DL = min j ( t ) 
Jest optymalnym terminem rozpoczęcia likwidacji j-tej kopalni. 

5.5. Kryterium minimum rocznych dopłat do zbioru kopalń likwido-
wanych 

Przy zastosowaniu tego kryterium poszukuje się optymalnych 
terminów 1ikwidacji kopalń nierentownych operując Jednocześnie 
na całym zbiorze, przy ograniczeniu jakim jest suma rocznych do-
płat do kopalń nierentownych, 1 i kw idowE inych jaka budżet państwa 
przeznacza na ten cel. 

Postać kryterium Jest następująca: 
znaleźć: 

T N L 
f = Z S Z DLR • X = min (12) 

t j i j i 
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przy ograniczeniu: 
N L 
Z Z DLR • X i DB tjl jl t 

Z X = 1 (13) Jl 
1 = 1 

j n,N> 
{0,1} 

gdzie: 
DLR - wielkość rocznej dopłaty do j-tej kopalni likwidowa-t j 1 

nej w t-tym roku; dla 1=1,2,3... t DLR = DLR ^ tji j ( t ) 

natomiast dla 1 = t+1 DLR = DR 
t j l J, 

J = 1,2,3, ...,N - numery kopalń węgla kamiennego, 
t = 1,2,3,...,T - kolejne lata prograjnu 
1 = i,2,3,...,L - numery wariantów dopłat J-teJ kopalni, przy 

czym l=t+l (wariant l=t+l oznacza wariant bez likwi-
dacji kopalni w okresie T), 

- zmienna decyzyjna opisująca 1-ty wariant j-tej kopal-
ni likwidowanej w roku t=l, 

DB^ - roczna (w roku t) suma dopłat z budżetu państwa do 
grupy kopalń nierentownycłi, obejmująca dopłaty zarów-
no do eksploatacji Jak i likwidacji tych kopalń. 

Powyższy model optymalizacyjny jest tak zbudowany, że każda ko-
palnia reprezentowana jest przez L wariantów dopłat, z których 
każdy różni sie rokiem t rozpoczęcia jej 1ikwidacji i poziomem 
dopłat rocznych. Ostatni wariant dotyczy przypadku, w którym ko-
palnia ta nie jest likwidowana w okresie T. 

Rozwiązaniem tego modelu sa dla każdej kopalni warianty o 
najniższej wartości dopłat rocznych przy spełnieniu ograniczenia 
że suma tych dopłat nie przekracza wielkości przeznaczonej na 
ten cel w budżecie państwa. 

Jednocześnie przez wybór wariantu wyznaczone sa terminy roz-
poczęcia likwidacji poszczególnych kopalń. 
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5,6. Graniczny koszt likwidacji kopalni nierentownej 

Określenie wielkości kosztów 1 ikwidacji kopalni jest dość 
skomplikowane i wymaga solidnych podstaw teoretycznych 1 metodo-
logicznych oraz właściwego aparatu matematycznego. Próby opraco-
wania tych niezbędnych elementów zostały Już podjęte. Napotkano 
jednakże barierę wiarygodności niektórych danych. 

W dotychczas realizowanych opracowaniach i analizach w pro-
b1emat yce kosztów 1 i kwi dacj i spot kac można różne oceny 1 ch po-
ziomu, różniące się niekiedy o rzad wielkości (miliardy, biliony 
złotych). W takiej sytuacji wydaje się pożyteczne przedstawienie 
sposobu określenia granicznego kosztu 1ikwidacji kopalni, po 
przekroczeniu którego likwidacja kopalni jest nieopłacalna, ko-
rzystniejsze jest natomiast jej dalsze tradycyjne dotowanie. Bę-
dzie to stanowić odpowiedź na pytanie, przy Jakim poziomie kosz-
tów likwidacji danej kopalni opłacalna jest Jej likwidacja i czy 
w ogóle jest opłacalna i w Jakim czasie? 

Na rysunku 4 przedstawiono graficzny sposób określania gra-
nicznego kosztu likwidacji kopalni. Krzywa pozioma określa śred-
nią roczna dyskontową wielkość dotacji do kopalni nierentownej 
utrzymywanej w okresie rozważań DR , natomiast krzywa DLR j j (t) 
określa średnią roczna dyskontową wielkość dopłaty do kopalni 
i ikwidowanej w roku t (ujmującą dotację do eksploatacji i 
dopłatę do likwidacji) przy różnym poziomie kosztu KL^ likwida-
cji tej kopalni. 

Z rys. 4 wynika, że graniczny koszt likwidacji GfCL J-tej J ( t / 
kopalni określa punkt przecięcia się 2 krzywych: DLR̂ ^̂ ^ zależ-
nej od wielkości kosztów 1 ikwidac ji KL^ i DR^=const, co można 
uzyskać z równości DLR = DR . 

Na rys.4 zaznaczono równ i eż przędz i ał kosz t ów 1 i kwi dac j i 
opłacalnej, tj. gdy KL < GKL oraz przedział kosztów likwida-J Ĵ  
cji nieopłacalnej, tj. gdy KL > GKL . J Ĵ  

Jednostkowy graniczny koszt 1 i kwi dac j i J-teJ kopalni 
można wyliczyć ze wzoru: 

GKL Jt 

J 
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Wielkość GKL^^ określa poziom graniczny kosztu likwidacji ^^^^^ 
odniesionego do średniej rocznej dyskontowej wielkości wydoby-
cia kopalni nierentownej PR w przypadku Jej utrzymaLnia w rozwa-
żanym okresie czasu t=l,2.3 T, jeik we wzorze (10) lub śred-
nie jro cznej wi e1kość i wydo byc i a PL^ ̂  ̂  ̂, uzysk i wanego w okres i e 
G+U = t+U-1 istnienia kopalni likwidowEmej. 

6, Podsumowani e 

Przedstawiony w artykule sposób podejścia do problematyki 
związanej z likwidacją kopalń ma charakter teoretyczny i metodo-
logiczny. Wiele szczegółowych problemów może wyniknąć dopiero w 
praktyce realizacji procesu likwidacji kopalni. 

Jednym z ważnych celów artykułu była chęć uświadomienia 
szczególnie władzom gospodarczym oraz zwo1enni kom szybk i ch i 
nieprzemyślanych decyzji restrukturyzacyjnych w polskim górnic-
twie węgla kamiennego, że likwidacja tak dużego organizmu gospo-
darczego jakim Jest kopalnia musi być solidnie przygotowane nie 
tylko od strony organizacyjno-technicznej, prawnej ł ekonomicz-
nej ale także od strony metodologicznej. Powstaje bowiem ko-
nieczność dysponowania odpowiednimi narzędziami badawczymi zmian 
zachodzących w różnych sferach (ekonomicznej, społecznej i przy-
rodniczej), które dotychczas nie występowały lub nie ujawniały 
się z tak dużym natężeniem Jak będa ujawniać się w procesie lik-
widacji kopalni. 

2e strony nauki takie działania zostały wystarczająco wcześ-
ni e podjęte, rozpoczęto bowiem odpowiednie badania Już w 1989 
roku. Opracowano metodykę oceny rentowności kopalń węgla kamien-
nego, metodykę wyznaczania skutków technicznych, społecznych i 
przyrodniczych Jakie pociąga za sobą 1ikwidacja kopalni oraz 
kryteria oceny wraz z modelami optymalizacji decyzji o likwida-
cji a w szczególności optymalizacji terminów i kolejności likwi-
dacji kopalń nierentownych. 

Należy stwierdzić, że niewiele z tych metod znalazło swe 
praktyczne wykorzystanie, chociaż ich główne elementy przenikaja 
w jakiś sposób do zespołów zajmujących się restrukturyzacją pol-
skiego górnictwa. 
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Opracowany przez Centrum PPGSMiE PAN w KraJcowie program prac 
badawczych w sferze 1ikwłdacji kopalń w 1989 roku został tylko 
częściowo zrealizowany i przerwany w 1990 roku ze względu na 
bralc środków finansowych na naukę, Realizacja dalszych etapów 
tegoż programu została przedstawiona w formie projektów badaw-
czych skierowanych do KBN w 1992 roku. Należy stwierdzić, że w 
celu umożliwienia szrszego wykorzystania prac badawczych i goto-
wych wyników badań w praktyce konieczne Jest nawiazanie ścisłej 
współpracy pomiędzy zespołami naukowymi a kopalniami, szczegól-
nie w sferze opracowania programów restrukturyzacji i wyboru 
najkorzystniejszych rozwiązań. Bowiem Jak wskazuja wyniki badań, 
istnieją duże możliwości wzrostu rentowności wielu polskich ko-i 
palń, które obecnie uważane sa za nierentowne. 

Wyniki badań wskazuja również na duże niebezpieczeństwo ja-
kie może grozić gospodarce w przypadku podejmowania pochopnych, 
nieprzemyślanych decyzji o zamykaniu kopalń węgla kamiennego, 
niepopartych szerszymi badaniami prognoz rozwoju gospodarki, 
prognoz cen światowych, prognoz zapotrzebowania na paliwa i 
energię. 
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Rys.l. Schemat Ideowy granicznych cen węgla kamiennego w warun-
kach gospodarki rynkowej 



Decyzje poprzedzające 
bezpośrednią likwidację kopalni: 
- stworzenie podstaw prawnych 
procesu 1ikwidacji 
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1ikwidacji 

- opracowania Planu Ruchu 
kopa1ni likwidowanej 
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realizacji 1ikwidacji 

- procesu likwidacji 

Schemat 1. Schemat procesu decyzyjnego likwidacji kopalni 
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N O T E S 



POLSKA AKADEMIA NAUK 
POLISH ACADEMY OF SCIENCES 

CENTRUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW GOSPODARKI 
S U R O W C A M I M I N E R A L N Y M I I E N E R G I Ą 
MINERAŁ AND ENERGY ECONOMY RESEARC!T 

Oferujemy przeprowadzenie badań na temat: 

ANALIZA STANU KOPALNI 
I KOMPLEKSOWA OCENA JEJ MOŻLIWOŚCI B02W0J0WYCH 

W związku z zachodzącym procesem restrukturyzacji 
przemysłu węglowego w Polsce i planowanymi 
przekształceniami własnościowymi, proponujemy wykonanie 
wszechstronnej analizy stanu zasobów, sytuacji 
technicznej i ekonomiczno - finansowej wraz z wycena 
składników majątku i wartości Waszej kopalni. Analiza ta 
stanowi ć bedz i e podstawę do podjęćla dz i ałań 
zmierzających do poprawy efektywności i, w dalszej 
kolejności, prywatyzacji kopalni. 

W tym zakresie proponujemy: 

* Analizę gospodarki zasobami kopalni. 

* Techniczną i ekonomiczną ocenę poszczególnych ogniw 
kopalni: 
- dołu kopalni, 
- przeróbki, 
- powierzchni kopalni, 
wraz ze wskazaniem ogniw stanowiących bariery wzrostu 
efektywności ekonomicznej i technologicznej zakładu 
górniczego. 

* Ocenę ilości, struktury i wartości produkcji w 
aspekcie obecnych rynków zbytu. 

» Wycenę składników majątku trwałego kopalni. 



* Ocenę kondycji ekonomiczno - finansowej Przedsiębiorstwa 

* Analizę oddziaływania kopalni na środowisko - ocenę i wycenę 
strat. 

Analiza stanu kopalni jest podstawa, do poszukiwania metod 
poprawy jej kondycji ekonomicznej. W dalszym etapie proponujemy 
przeprowadzenie analizy możliwości długofalowego rozwoju kopalni, 
a zatem: 

* Opracowań i e war i antów dz i ałań proefekt ywnośc i owych wraz z 
analizą możliwości ich wprowadzenia i oceną skutków w aspekcie: 
- organizacji pracy i produkcji, 
- technicznym, 
- ekonomicznym, 
- ekologicznym, 
- utylizacji odpadów i wód kopalnianych. 

* Wybór najkorzystniejszych działań proefektywnościowych przy 
uwzględnieniu: 
- prognoz światowych cen węgla, 
- prognoz krajowych cen zbytu, 
- analizy rynków zbytu na oferowane produkty, 
- wielkości zapotrzebowania na produkty, 
- ograniczeń środowiskowych. 

« Analizę kierunków działania kopalni w świetle zmian 
restukturyzacyjnych górnictwa z uwzględnieniem aspektu 
socjalnego - możliwości zagospodarowania zwalnianych 
pracoimików. 

Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi 
i Energią PAN dysponuje interdyscyplinarnym zespołem ekspertów, 
zapewniającym prawidłowe przeprowadzenie badań, zgodnie ze 
stosowanymi w świecie metodykami optymalizacji i oceny 
efektywności. 

Prace przeprowadzone zostaną przy użyciu nowoczesnego sprzętu 
komputerowego (microVax) i oprogramowania (metody optymalizacyjne 
- GAMS). 
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A SYSTEM OF ROCK BURSTS PREYENTION 
IN OSTRAVA-KARVINA COAL MINES 

A b s t r a c t 

A system of rock bursts prevention was founded in Ostrava-Karvi-
na Coał Mines (OKD) łn 1974. The paper specifies the definition 
of rock burst used in OKD, describes the appl ied methods of 
prediction and prevention and includes sorae statistical data to 
demonstrate the relevance of the complex solut ion of the prob-
lems. 
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The Ostrava-Karvina Coal Basin is the Czechoslovak part of 
the Upper Silesian Basin. From its totai extent of 1632 km , 
onły an area of 305 km is occupied by the fields of act ive 
mines. The rest corresponds to an eirea explored in varying deg-
ree as far as the geology and the characteristics of the depo-
sit are concerned. 

With the advance of the mining to greater depth, the danger 
of rock bursts increases. It is enhanced by physical and mecha-
nical properties of coal and the surroimding rocks encountered 
in the Basin, the complicated tectonic pattern of the deposit 
and specific conditions related to the development of the seams. 
The demger of rock bursts affects the safety of work in the mi-
nes, the technology of the mining, the economy of coal produc-
tion and last, but not least, the physical state of the miners. 
These circumstances in generał and a rock burst with catastro-
phic conseąuences occured in the Coal Mine Doubrava in 1974 pro-
voked the need for a systematic research on rock burst 
prevention and for a rapid implementation of its results in the 
mining practice. Since 1974» such a system of rock burst preven-
tion has been introduced in Ostrava-Karvina coal mines (OKD). 

A high level of theoretical knowledge is indispensable for 
an effective prevention of rock bursts. The research carried out 
in Czechoslovakia was based on the experience gained abroad. As 
a result, generał instructions for the mining in seams liable to 
rock bursts were issued and an organization structure of rock 
burst prevention was proposed. 

Theoretical assumption of the mechanism of rock bursts were 
studied and described by more authors. For the conditions of the 
Ostrava-Karvina Coal Basin a rock burst may defined as a sudden 
faiłure of rock mass during which elastic energy is released ajid 
converted into work. This affects that units of rock mass are 
burst or displaced into a mine worki ng. Gaseous or lląuid 
components contained in rock mass do not participate in the 
above bursting or displacement or their participation is negll-
gible. 

The organization structure of rock burst may be described 
brieflays follows: 
1. The outlines of prevention system are determined by a so cal-
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led Maln Commlssion for the Prevention of Rock Bursts. This 
commission is composed of leading specialists of OKD and 
representatives of specialized organizations dealing with 
problems of rock mechanics. 

2. In the framework of OKD, rock burst prevention as such is di-
rected by a specialized organization called Underground 
Exploration and Safety in Mines. Workers of that organization 
give consultations on the prevention, make the respective la-
boratory and other tests as well as regular checking and ap-
proval of the work done by the staff of the coli ieries in the 
field of rock mechanics. At the same time. they evaluate the 
efficiency of the preventive measures taken in the mlnes and 
make a detailed investigation into all registered rock bursts 
and other anomalous geomechanical manifestations. 

3. In all mines of Ostrava-Karvina Basin, there is a geomecha-
nicist of the mine. If the danger of rock bursts in a give 
mine is greater, there is a geomechEinical department composed 
of two or more persons. They are in charge of directing rock 
burst prevention, especially the implementation of protective 
measures in the mining practice. In addition to it, there are 
Commissions for the prevention of rock bursts establlshed in 
mines liable to rock burst to give consultation on individual 
problems. They are directed by Chief Engineer of the respec-
tive mine 

Rock burst prevention is preceded by a prediction. The pre-
diction is aimed at determined the liability of coal seams to 
rock bursts and at classifying them according to that danger. 
Theoretical ly, the rock mass is conceived as a set of energetic 
systems and a rock burst as a manifestation of a critical state 
of these systems. The aim of the predict ion is to detect such 
critical states in the energetic systems. 

The liability of coal seams or part the seam delimited by 
tectonic faults to bursts is deduced, as a rule, from aji evalua-
tion of strength and deformation properties of the coal seam and 
the surrounding rocks of the roof and the floor. In that evalua-
tion, the basie method of mining used in OKD. i.e. longwall mi-
ning with caving or stowing, is taken into account. As a result 
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of the evaluation, a seam or a part of it is classified as 
dangerous or not from the point of view of the possibłe release 
of a rock burst. Criteria based on the theory ajid also on the 
practice of bursts occurred in the Basin were set for it. The 
prediction is madę already at the stage of exploratlon of the 
deposit and is continued throughout the life of a given mine 
working. 

The degree of danger of a rock burst release is predicted at 
the stage of designing the face or the roadway. Its position in 

« 

relation to other openings in the ssane seam and in the adjacent 
seams is considered in the prediction. Three degrees are being 
recognized. The third one is the most dangerous. 

Dur i ng t he life of t he f aces and roadways, the yield of 
chippings from especially driven borehołes is measured. The dia-
meter of these borehołes is 42, 115 or 200 mm. The borehołes of 
115 and 200 mm diameter are mainly used during the roadways dri-
ving because they are simultaneously considered as distressing 
borehołes and they assure the prediction of one day of advance 
of a roadvra.y driven by cont inuous miners. The frequency and 
intensity of seismoacoustic impulses (the noise of rock mass) is 
monitored simultaneously with the drilling using a transportable 
device. In such a way» prediction of real danger of a rock burst 
at a given site is raade. 

A network of seismological stations on the surface and un-
derground has been built in OKD to make space prediction of rock 
bursts. Recently a seismic polygon has been also built to 
improve this prediction. Some mines were equipped with 
stationary seismoacoustic apparatuses to record seismoacoustic 
activity during the mining. The impulses are monitored continu-
ously. They are a manifestation of deformations produced in rock 
mass by the effect of brittle fracture accompanying changes in 
the stress-strain condition of the mass induced by the mining. 

The above methods are also used to check the effectivity of 
preventive measures taken against the danger of rock bursts. 

Dur i ng the 1as t t wo years some new methods of rock 
bursts 
prediction have been łnvestigated by the research institute VVU=̂  
in Ostrava in Coal Mine Czechoslovak Army. The results of this 
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investigation would be applied in 1992 in other mines. 
Preyention of rock bursts comprises active and passive measu-

res taken to prevent the release of a rock burst. Actłve measu-
res consist in: 
- liąuidation of sources and causes of critical accumulation of 
energy in rock mass, 

- modlfication of properties of structural unlts of rock mass 
ahead of the mining face, 

- modification of the process of failure (fracturing) of struc-
tural units of rock mass during the mining. 
Passive measures of prevention consist in provoking a rock 

burst In the absence of men at the face. The aim is to protect 
men and eąuipment In cases when there were bursts even though 
active preventive measures had taken with anticipation. The pre-
sent knowledge on rock bursts and technical means availabie to 
prevent them are still an sufficient. Therefore, passive measures 
of prevention are included, as a rule, in the projects of pre-
yent ion worked out for the coal faces and roadways. 

In OKD the following active measures are used most freąuen 
tly: 
- strategie measures, 
- drilling of boreholes to relieve stresses in rock mass^ 
- infusion of water in the seams, 
- distressing blasting works in coal, 
~ water infusion or blasting works in the roof of the seam being 
worked. 
The experience of OKD has shown that strategie measures 

(i.e. adeąuate layout of the face from the point of view of the 
danger of rock burst) are most important. The majority of rock 
bursts were induced by previous mining which did not correspond 
to the principles of strategy. On the other hand, the mining 
practice has demonstrated that the observat ion of strategie 
principles is not always possible, e. g. for the fol lowing rea-
sons: 
- The layout the mine was made for levels where there was not 
yet the danger of rock burst. In deeper levels, the anti-rock 
burst regime had to be introduced additionally. 

- Natural conditions of the mining are so complicated that stra-
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tegic principles cannot be applied. For example» there is no 
protect ive seam deve1oped, the variat ions of seam thickness 
are such that the seam cannot be aimed out completely, tecto-
nic faults are such that the necessary geometry of the face or 
its minimum dimensions cannot be ensured, etc. 

- There are other dangers which must be respected, such as 
leakage of mine air between adjacent mines, spontaneous igni-
tion of coal, subsidence, etc. 
Thus, there is no generał rule that strategie principles of 

rock burst prevention must be observed in ałl circumstances. The 
most adeąuate procedures should be determined In accordance 
with the situatŁon of the site. 

The other actłve measures should be always applied in mine 
workings classified in the third degree of danger even if the 
resuits of prediction are favourable. In case of unfavorauble 
resu 11s more measures have to be appl ied. In the mine workings 
classified in the first or the second degree of danger the acti-
ve measures are applied upon the resuits of prediction. 

Drllling of distressing boreholes is a very efficient method 
of prevention. Provided that the necessary technological means 
are avai labie, it can be used in most of the situat ions 
encountered in mines. The importajit thing for ensuring its 
effectivity is to determine adeąuate diameter, depth, spacing 
and distributlon of boreholes. 

The diameters of distressing boreholes used in OKD are 115 
and 200 mm. The dłstance between the boreholes in 2 to 5 m. 

To illustrate the distressing effect it may be mentioned 
that in some cases the volume of chippings measured from 
dri 11 ing one meter of such a borehole is up to several cubic 
meters in spite of that the volume of a cylinder of one meter 
length and 200 mm diameter is only 314 cubic centimeters. 

Distressing blasting works in coal occupy an important place 
in the prevention. It is a very operative method. In OKD. The 
Bureau of Młnes approved the increase of charge per hole up to 
10 m length for distressing blasting. At the time. other 
measures prescrlbes for gassy mines were made more severe. 

Water infusion into coal seams is one of the oldest methods 
of rock prevent i on. Water i nfused trough boreho1es penetrat es 
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into the area around it whłch has a favourable effect on 
strength 
and deformation characteristics of the coal. This method has the 
advantage of ensuring also prevention against dust. There are a 
few problems which have not yet been solved satisfactori ly in 
this method. 11 is part icularly a rei iable checking of the 
effectivity of the infusion. 

A combłnation of the above mentioned there methods is made 
with the aim of increasing their efficiency. Water is infused 
through distressing boreholes or large charges of explosives are 
fired in them (there was a case of 1000 kg of explosives fired 
in a distressing borehole). 

The presence of thick layers of competent rocks of high 
strength in the roof of the seam being mined represents a great 
danger that a rock burst wi 11 be released. The aim of the 
prevention is to modify the properties and to reduce the homoge-
neity of the roof. It can be achieved at last partially by water 
infusion or blasting in the roof. Deep boreholes for such 
measures have the diauneter of 42 to 75 mm for water infusion and 
75 to 93 mm for blasting. The consumption of explosives is up to 
3000 kg per round. Such blasting works must be made according to 
a special plan in which methane emissions and sełsmic effects 
on mine workings are considered. 

In OKD the production of coal from seams liable to rock 
bursts is sti 11 high, because the condit ions for mining~both 
geological and technical are still worse with advance to greater 
depth. The attached tables demonstrate the development of the 
parameters of rock bursts danger and prevention in OKD in the 
per i od 1981 -1990. We can say, that so much measures are be i ng 
taken to prevent the rock bursts occurrence and the complex solu-
ton of rock bursts control is so expensive. To prove the effi-
ciency of the whole system is very difficult» but it is impo-
sible to Imaglne the possible conseąuences of coal mining in OKD 
without applying such system in conditions where the danger of 
rock burst is highly relevant. 
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SEISNISCHE ANALYSE VON WELLENABBILDUNGEN ZUK AUSWERTUNG DES 
GEBIRGSSCHLAGMECHAMISMUS MIT DER APPARATUR LENNART2-ELECTRONIC 

I n h a 1 t 

Der Beitrag bespricht urn das neuen modernen seismologischen 
Beobachtungssystem vom LENNARTZ-Electronic Produktion, das in 
Ostrava - ICarvina Kohlenrevier aufgebaut wurde. Im kurze 
bewertet seine Bedeutung, Stelle und Aufgaben in der Bergbaufor-
schung und Praxis. Eigene Yorlesung ist durch die Propagations-
Yldeokasette nachgefullt. 

Auf den Beispielen der Wellenbiłderanalyse von registrierten 
seismichen Erreignissen und ihren Freguenzspektren ist ein 
Bewertungsweg des Gebirgschlagsentstehungmechanismus dargestellt 
Durchftihrende Analyse beweisst die implosive Charakter der bis-
herigen registrierten Geblrgsschlage. 
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1. Einleitung 

• i Se i smo1ogi sche Uberwachungen der Geb i rgskÓrperakt i v i tat i n 
i hrer St orungsvorgangen i m Koh1enbergbau des Ost rava - Karv i na 
Kohlenreviers werden seit 1977 vorgenommen. Allmahlich wurde ein 

II Net z von Untertage - und Ubertagestationen aufgebaut (das sog. 
lokale Reviernetz), da^ zu einem unteiIbaren Bestandtei1 des 
Bekampfungssystems gegen Gebłrgsschlagsgefahr wurde. 

Die Anregung zur Aufbau eines neuen modernen seismologischen 
Systeme» ais einen Zwischenelement zwischen den berełts exis-
tierenden seismischen Netz im Bereich des Reviers und des Sta-
ates» war ein katastrophischer Gebrigsschlag aiif der Grube 
Ceskoslovenska armada am 27.4.1983. Die seismische Energie von 

.» . . - - - — - . - - _•»_ ElO J,ausgelost durch diesen Gebirgsschlag, Ubertraf durch ihre 
Intensitat die Registrierungsmoglichkeit. sowie die Interpreta-
tionsmóglichkeiten des damaligen seismologischen Reviernetzes. 
Das staatliche seismische Netz war, tretz groperer Entfernung 
ihrer Standortet vom Brennpunkt des Gebirgsschlages, nicht 
imstande eine genauere Analyse dieser Erscheinung vorzunehmen. 

Das Yorhaben und der Entwurf des sogenannten Regionalen 
diagnostischen Polygons entstand im Geophysikalischen Inst i tut 
der Tschechos 1 owak i sche Akademi e der Wi ssenschEtf t en 1 n Prag i m 
Jahre 1984 in Zusammenarbeit mit dem Bergbauinstitut der SAV in 
Os t rava (2). Der Aufbau des Po1ygnos war aufer1egt durch den 
Beschlup des Regierungsprasidiums der CSSR Nr. 79/84 mit dem 
Ziel: 
- die komlexere Uberwachung der durch den Bergbau entstehende 
se i smi schen Yorgange i m Ost rava-Karvi na Kohlenrev i er s i cher-
stellen, 

- die Verbindung des stsiatlichen Polygonnetzes mit dem seismolo-
gischen Reviernetz vorzunehmen, 

- des Aufbaus eines modernen Netzsystems fiir Forschung und Aus-
wertung intensiver Gebirgsschlage und dereń Konnwerte und 
Gesetzmassigkeiten. 

Die Losung dieser komplizierten, zeitlich, technisch und in-
vestitionsma/3ig anspruchsvoller Aufgabe ver 1 auft seit 1987 in 
der Form einer staat1ichen Aufgabe mit dem Termin 12/91. Nach 
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einem Auswahlerfaiiren von auslandischen Lieferanten, kann man 
zum Entschlu^ diesen Polygon mit dem Me/3komplex der deutschen 
Firma Lennartz-Electronic auszustatten. 

2. Die Stellung und die Aufgaben des Polygons in der Seismologie 

Das Haupt z i e 1 des Auf baus und der Ausnut zung des Po 1 ygons 
war die Fertigstellung eines dreikomponenten Systems fur seismo-
1ogi sche Beobachtungen, die Er1angung kvali tat i v h3herer Ebene 
der Gesetzmassigkeit der Entstehung gefahrlicher dynamischer 
Erscheinungen, die Gewinnung neuer Vorstellungen uber die physi-
kalischen YorgRnge in Brennpunkten der Gebrigsschlagserscheinun-
gen und das Studium gefahrlicher Zust^de im Abbauram, hervorge-
rufen durch Instabilitat des gasamten Bergkorpers durch lang 
anhaltende Abbauarbeit. Damit wollte man einen Beitrag zur 
Erhohung der Arbeitsslcherheit in Abbauraumen ieisten, die durch 
Gebirgsschlage bedroht sind. 

Die Erfiillung dieser Ziele mit einem Endeffekt in der berg-
mannischen Praxis, kann man nur durch wissenschaft1iche For-
schungen und Auswertungen, die zur Zeit vorgenommen werden, 
geltend machen. Das Forschungsprogramm in der Seismologie widmet 
sich diesen Aufgaben: 
- Detektion, Lokalisation und Analyse vor allem von łntensiven 
Erscheinungen (Energie ab E5 J), gerichtet auf Festellung 
dereń Erscheinungsmechanismen und auf Ermi111ung physikali-
scher Konwerte der Brennpunkte dieser Erscheinungen, 

- Objektivierung und Kategorischerung der losgelosten seismi-
schen Energie und ihrer Anknupfung an die Skala des Lokalmag-
nitudo, 

- Uberwac^ung der gegenseitiger Verbindung der Gebirgsschlager-
scheinungen und der natiirl ichen seismischen Akt ivit'dt» Ober-
wachung der zeit1ichen Entstehungsreihenfolge der Gebirgs-
schlagerscheinungen in Abhangigkeit von der AbbauintensitS.t, 

- Uberwachung und Auswertung seismischer Auswirkungen der dyna-
mischen Yorgange auf Ubertagebauten, Ermłttlung seismischer 
Gefahrdung durch Entstehung der Bergschaden iibertage, mit 
besonderer Zeilsetzung auf den Kohlenabbau in der Nahe von 
tschechoslowakisch-polnischen Grenze, Formung und Realisierung 
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ełnes wirkungsvoilen gegenseitigen Informationssystems. 

Au3er der Forschungsaufgaben erfullt das Polygon bei betrie-
błichen Ausnutzung der seismologischen Informationen folgende 
Aufgabe: 
- im Dreischichtbetrieb wird kontinuierliche Detektion mit nach-
f oIgender Lokal i sat i on der Gebi rgsschlagersche i nungen der 
Energłe hoher ais E3 J durchgefiirt, Me 1 dimgen werden in das 
betriebliche seismołoglsche Zentrum auf der Gruben CSA uber-
mittelt, 

- seismisch aktive Gebiete im Abbauraum einzelner Zechen werden 
definlert, Entwickłungstendenzen der Lockerung der seismischen 
Energie in diesetn uberwachten Raumen werden beobachtet, 

- seismołoglsche Auswirkungen der vorgenommenen Sprengarbeiten 
werden beurteilt, 

- die seismołoglsche Daten des Reviernetzes werden urn notige Da-
ten uber die Aktłvitat der Region, besonders aujSerhalb dieses 
Netzes, wird zum Bestandteil des seismologischen Informations-
systems. 

3. Aufgliederung des Polygons, technische Charakteristik 

Das selsmische Polygon der Ostrava-Karvina Gruben besteht 
aus 10 dreikomponenten Stellungen^ die sich hauptsachlich in dem 
Ostteil (Karvina) des Reviers befinden-siehe Abb,l, Es handelt 
sich um 7 Feldstellungen» wo die seismischen Sonden mit orien-
tierten Seismometern der Bauart WDS sich 30 m tief unter der 
Erdoberflachę befinden. Die ubrigen 3 Stellungen sind in den 
Bergwerken installiert, wobei sich jede dreikomponenten Sondę in 
einem schlagwettersicheren Verschlu0 befindet und ist mitilbei— 
tage durch einen Spezialiibertragungskabel verbunden. Der Uberta-
geteil der Yorrichtung besteht aus einem.Yerstarker, einem 
analog-digitalen Konvertor, einem Mischgerat und einem Sender. 
Das Si gnał von e i nze1nen se i smi schen Ste11ungen ist mittels 
Radiosender auf den Berg Lysa hora (ca 1300 m uber dem 
Meeresspi ege1) ubertragen und durch Retrans1at i on in das 
Auswertungszentrum des seismischen polygons im Si tz unseres 
Unternehmens-Dulni pruzkum a bezpecnost AG, Paskov, ubermittelt. 
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Die Zeitsteuerung ist gesichert durch einen Prazisionoszil-
lator der Registrierapparatur mit Berichtigung laut des Signals 
e i nes ze i tme^enden Senders DCF (77.5 kHz). Das e i ngent1 i che 
RegistriergerSt enthalt einen Mikrocomputer zur KontroIle der 
Anłapkenwerte und zur Sicherstellung der Registrierung von wich-
tigen Signalen auf Magnetband. Parallel wird nach einer digital/ 
anałogen Konversion ein Kontinuierlich einaloger Kontro!lvermerk-
mittels einer Trommelregistration auf warmeempfindliches Papier 
vorgenominen. Das gerat ermoglicht ununterbrochene Registrierung 
von 12 Komponenten. Au/3er dieser Dauerregistrierung ist das dł-
gitale Signal direkt (sofern die Kennwerte der Anlai3vorrichtung 
erfullt sind) zum Dekodierer des Auswertungsgerates, d.h. dem 
on-line Monitor iibergeben. 

Ais Auswertungsanlagen werden 3 Apparaturen SAP 58000 
benutzt, wobei 2 Systeme davon den on-line Monitoring dienen (Je 
15 seismische Kanale), das dritte wird zur zeitweisen Dekodie-
rung des Magnetbandes, zur Programmierung, eventuell ais Reserve 
zur Sicherung kontinuierlicher Registration und seismlscher Vor-
gange ausgenutzt. Alle drei Computer SAP sind durch ein Compu-
ternetz verbunden und ein weiterer Mikrocomputer fur wissen-
schaftlichtechnische Errechnungen ist ełh das Netz angeschlossen. 

Die Input - Output Einrichtungen der Mikrocomputer bilden: 
- graphische und asfanumerische Bildschirme samt Tastatur, 
- Drucker, 
- Plotter, 
- 5,25" und 3,5" Diskette-Einheiten, 
- Magnetophone. Magnetband, Einheiten, Streamer, 
- Winchester - Platten 180 MB, 
- Modem SAPI - TPR, 
- Parałieport zum Anschlup des Mikrocomputers mit dem Coupler. 

Den gropten Tell der Einrichtung samt des Grund-soft-ware 
hat die Firma Lennartz Electronic geliefert. Zugleich wurden 
auch Stromversorgungsgerate zur Sicherung des Registrierungs-
laufes, fur den Fal 1 eines StromausfalIs, geliefert. Manche 
Feldstationen werden nur von Akkumulatoren gespeist. 
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Das Grund-soft-ware bilden: 
- Registrieeprogramme der seismischen Vorgange im Maschinenkode, 
- Operationssysteme OS - 9 und Unix, 
- Dekodierungprogramme, Programm fur on-line Monitor, 
- Yisualisierungsprogramm, 
- Lokalisationsprogramm und Programm fur Erstellung der Energie 
und des Magnitudo, 

- Datenbankprogramme - Sculptor und Informix, 
- Programme zur Erstellung von Parametern, die fur eine richtige 

Interpretation der seismischen Yorgange wichtig sind, Program-
me zur Aufzeichnung von Graphen und Karten, zur Polarisations-
analyse, zur Datenspeicherung auf Magnetbandern usw. 

Das Soft-ware ist iiberwiegend in der Computersprache C und 
den Operationssystem OS - 9 wiedergeben. 

Die Einrichtung des Polygons ist Modemverbunden an das Com-
puternetz der Ostrava-Karvina Gruben (OKD). Das ermOglicht eine 
d i rekt e Datebubergabe vom Po1ygon auf e i nze1ne Bergwerke und 
Organisationen der OKD (3). 

4. Methode zur Bearbeitung und Auswertung der intensiven seismi-
chen YorgaJige 

Eine Analyse der intensiven seismischen Yorgange, hauptsach-
lich der Gebrigsschlage und der Mikroerschutterungen aus der Da-
tenverarbeitung RDP anthalten folgende Angaben: 
- eine genaueste Lokalisierung des SL-Yorg^iges nach einer Rege-

lung des Eintretens der Wellengruppen P und S bei einer de-
tai11ierten Darstellung der Wellensignale, die man nicht 
ublich zur Routineninterpretation gebraucht (aus Zeitgrunden). 

- Ermittlung der Energie und des Magnitudo fur alle Stationen 
die SL-Vorgange wegen ver^derten Lokal isation registrierten. 
Zur Ermittlung der Energie wird von folgenden Formeln Gebrauch 
gemacht: 

TT V ( aP\2 .2 2a(d -1} E = K*(A ) • d̂  • e 
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wo: K = 1,633*10^^ } - Konstantę 
A^ = absoluter Vektorwert der P-Welle (m*s 
di = Entfernung Brennpunkt-Sensor (km) 
a = Dajnpfungskoef izient (km n 

Das hei^t - die Energie ist ermittelt nur fur die Gruppe der 
P-Wellen» das Magnitudo wird fiir die maximale Wellengruppe 
ermittelt (S-Wellen) laut Formel: 

M = log a"̂ '' + log d̂  + P • (d̂  - 1) log e + K 

wo: absoluter Vektorwert der maximalen Signalamplitude 

di = Entfernung Brennpunkt-EmpfSnger (km) 
p = Dampfungskoefizient der Maximalamplituden 

|S = 0.04 (km'M 
K = Fixationskonstante 

K = 5.202 

Das bis Jetzt ermittelte Magnitudo ist wegen ungenugender 
Anzahl von Intensiworgangen nicht an die Magnitudoskala der 
Stationen des 1. Ordnung gekoppelt. 

Die AbbiIdungsanalyse der seismischen Wellen beinhaltet" 
- die Ermittlung der Bewegungsrichtung der 1. Phase der P-Wellen 
wie weiter dokumentiert, eine Relation zum St<5rungsmechajiismus 
łn dem Brennpunktgebiet aufweist, 

- Spektrumverbeitung eines seismischen Yorg^ges. Die Spektra 
werden zur Dimensionsfeststellung des Brennpunktgebietes be-
nutzt, 

- Yerarbe ł tung der Strahl ungse i nî  i chtungen der Energi e und des 
Magnitudo, 

- Kompli z i tatsbeurte i 1ung e ines Yermerks der se i sm i schen Er-
scheinung (typeanalyse) und ein Yergleich von konkreten Well-
enabbiIdungen der Yorgange, die auf diesem Gebiet registriert 
wurden. 

Das Auswert ungsergebn i s e i ner i ntens i ven se i smi schen Er-
scheinung ist: 
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- di e Erm i 111ung der wahrsche i ni i chsten Di mens i on des Brenn-
punktgebietes, 

- d i e Ermittlung d e s w a h r s c h e Ł n l i c h s t e n S t Ó r u n g s m e c h E i n i s m u s i n 

Brennpunktgebiet, 
- eventuell weiter Erkenntnisse uber Bewegungen, Tektonikrela™ 

tionen u. dsgl. 

B. Spektranalyse der seismischen Erscheinungen 

Die Programmausstattung der Auswertungsanlage SAP 58000 
ermoglicht Spektrumverarbeitung der seismischen Yorgange in 
einer Variantenreihe bei Nutzung der Schnelltransformation nach 
Fourier (FFT). Auf diese Weise werden Spektra der Grundregistra-
tion der seismischen Yorgange verarbeitet (4) - Registrierung 
der Amplitudengeschwindigkeit wird verarbeitet. Das Programm 
ermogii cht auch Spektrumbearbe i t ung e i nes i ntegr i erten (Ver-
schiebungsregistrierung) sowie eines abweichenden Signałs (Be-
shcleunigungsregistrierung). 

Ein Beispiel von Spektrumsermittlung aus demselben Vorgang 
> 

siehe Abb.2 und 3. Es sind Verschiebungsspektra angegeben und 
• » zwar von einer Ubertage - und einer Untertage-Station. Bei einem 

Yergleich dieser Spektra mit denen der theoretischen Signale, 
kann man feststellen, dap diese Spektra der Minimalsumme zweier 
Grundschwingungszahlen entsprechen. Daraus kann man ableiten. 
dap im gegebenen Falle die Quelle (Brennpunktgebiet) nicht ein-
fach ist, aber dap es sich minimal um zwei energetisch ind di-
mensional verschiedene Quełlen handelt. Auf der Abb.2 und 3 sind 
auch die Werte plato, fc und slope zum geraden Spektrumersatz 
angegeben. Dir Arbeiten auf dem Gebiet der Spektrumanalyse sind 
noch nicht beendet» des Bestreben wird die maximale Annaherung 
dem wirkiichen Freąuenzinhalt des Signals sein. 

6. Yerarbeitung der Bewegungsrichtung 

Ein weiterer sehr wichtiger Kennwert zur Abschatzung des Me-
chanismus der seismischen Erscheinung ist die Richtung des ers-
ten Welleneintretens, d. h. die Anfangphase der P-Wellengruppe. 
Auf Grund des Welleneintretes (1) kann man der Registrierung die 
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seismische Yorgange in 3 GrundstSrungsmechanismen einstelen: 
- Explosivmechanismus - dieser wird der Sprengarbeit bestimmt 

insbesondere bei Sprengsarbeiten vom gro^en Umfang, wenn die 
Explosionsphase nicht mit einer Reaktion des GebirgskSrper 
(durch eventuelle Sprengarbeit) mit einem anderen Mechanismus 
interferiert. Die Sprengsarbeiten unterscheiden sich schon bei 
dem ersten Blick auf die WellenabbiIdungen von anderen seismi-
schen Vorgangen in Richtung nach oben auf den vertikalen Best-
andteilen. Ein Muster eines solchen Sprengmechanismus befindet 
sich auf Abb.4 und 6. Auf der Abb.4 gibt es eine Darstellung 
der kompleten Wellenabbiidung und auf der Abb.6 werden verti-
kale Bestandteile dargestellt. 

- Implosivmechanismus - diesen kann man bei meisten auf regis-
trierten seismischen Vorgangen feststellen. Der Implosivmecha-
nismus ist durch umgekehrtes Welleneintreten in der 1.Phase 
der P-Wellen chai^akterisiert ais bel der vorher angegebenen 
Explosionsquelle, d. h. alle vertikalen Bestandteile befinden 
sich in Richtung nach unten. Diesen Mechanismus hat man bis 
jetzt bei allen registrierten Mikroerschlltterungen sowie bei 
Gebirgsschlagen festgestellt. Ein Muster von einem Yorgang mit 
implosivem Mechanismus zeigt Abb.6. Ein kompletes Bild sieht 
man auf Abb,7 - bloss vertikale Bestandteile. 

- Rutschmechanismus - dieser wird durch verschiedenes Eintreten 
auf den einzelnen SL - Stationen gekennzeichnet und man kann 
eine .nodale Ebene feststellen, d.h. eine Ebene, die durch den 
Brennpunkt zieht und wo in entgegengesetzten Halbebenen, 
welche durch diese Nodalebene getrennt sind entgegengerichtete 
Welleneintretungen registriert werden. Yorgange mit einem 
solchen Rutsmechanismus werden sehr selten registriert 
weniger ais 1% aller registrierten Yorgange. 

7. Strahlungsrichtung der Energie und des Nagnitudo 

Eine Erganzung der Analyse zur Feststellung des Mechanismus 
und der Dimension des Brennpunktgebietes von intensłven seismi-
schen Yorgangen sind Richtungsdiagramme der Energieausstrahlung 
und des Magn i t udo. Auf Grund d i eser D i agramme war die Bes t i m-
mungsrichtigkeit der Energie und des Magnitudo getestet, einschl 
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der Festsetzung der Stationskonstanten. 
Welter kann man diese Diagramme zur Feststellung solcher Ge-

gebenheiten, die in dem Brennpunktgebiet - in einer Kombination 
mit fruheren Analysen - vor sich gehen. Zugleich zeugt die Diag-
rammassymet r i e i mmer uber e i ne e i nse i t i ge Ent wiek1ung e i ner 
dauernden Deformation im Brennpunktgebeit, 

Bei einer Konfrontation mit in situ festgestellen Deforma-
tionen (in der Bewegungsrichtung), ist es weiter moglich auch 
die Lokalisation seismischer Yorgange weiter zu prfetzisieren. 
Muster von Richtungsdiagrammen der Energie und des Magnitudo 
befinden sich auf den Abb.8 und 9. Abbildung 8 (zeigt Richtungs-
diagramm einer Mikroerschutterung auf der Grube CSA, dereń Ein-
wi rkungen i n e Łner Abbaus t recke im 37. F l b'z am Rande des 
Sicherheitspfeilers des Heinrich-Schachtes erkennbar wurden. 
(Dieser Pfeiler befindet sich westwarts des betroffenen abbau-
streckes). Die Ausstrahlung der Energie in westliche Richtung 
ist minimal und die bei Fahrung festgestelIten BergscHSden (an-
gehobene Sohle, ausgestossene Stempel usw. ) bestatigen die Aus-
wertung, da(3 es sich ein diesem Fałle um einen łmpłosłven Mecha-
nismus itn Randgebiet des Sicherheitspfeilers des Heinrich-
Sachts des Bergwerkes CSA handelt. 

Bestimmung der Richtwerte der seismischen Yorg^ge vor Ent-
stehung einer Mikroerschutterung im gegenbenen Geebiet ist abge-
bildet auf der Abb.9, wo man Falle mit ahnlichen Stórungsmecha-
nismen unterscheiden kann (Hereinbrechensvorgange im gegebenen 
Abbau, eventuell vom Sicherheitspfeiler mehr entfernte Yorgange) 

8. Zusauimenf assimg der Ergebnisse uber i niens i ve sei sml sche 
Ersche i nungen 

Hoher angefurten Analysen von intensiven seismischen Yorgan-
gen werden bei der Synthese der Erkenntnisse weit durch eine 
Analyse des ganzen WellenerschelnungbiIdes erganzt. Yor al lem 
wurden beobachtet: 
- seismogrammform, 
- Interferentionen von Wellengruppen, 
- Wiederholung von Wellengruppen, 
- anomale Amplitudenanderungen usw. 
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Die Schługsynthese ist elne Abschatzung aller durchgefiłhrten 
Feststellungen und der Abschlu^bericht ist konfrontiert mit 
weiteren Erkenntnissen von Messungen, die im gegebenen Geblet 
Yorgenommen wurden, najnent 1 ich durch seismoakust ische, bzw. de-
formmetrische Messungen. 

Die Auswertung dient dann den Vorschllagen zur Abanderung 
der Abbaumethode im gegebenen Gebiet oder zur fcderung Mapnahmen 
zur Bekampfung der Bebirgsschlaggefahr. 

9. Schlu3vfort 

Die erworbenen Erkenntnisse bei der Interpretation von in-
tensiven seismischen Yorgangen auf den seismischen Polygon sind 
nicht endgiiltig. Hier werden nur die Grundanalysen der intensi-
ven Yorgange angefiihrt, die v^hrend des Jahres 1991 durchgefuhrt 
wurden. Es wird eine weitere Forschungsarbeit auf diesem Gebiet 
fortgesetzt mit gleichzeitiger Kontrolle der Richtigkeit einzel-
ner Feststellungen, es werden neue Programme ausgearbeitet und 
man ertweirtet eine weitere Yerbreitung der Yerarbeitungsmethodik 
der seismischen Yorgange. 
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ROCK BURST PREYENTION WITH SEISMIC METHODS 

A B S T R A C T 

Regulatlons for recognizing outburst-prone areas of the mina 
Office of Nordrhein-Westfalen are presented. Due to this 
regulations test drillings and destressing methods are reąuired 
to carry out by mines. These methods with some results are 
deseribed. To produce continuous Information about the stress 
conditions both in space and time a "watch over system" would be 
very useful, The paper gives some informations about the basie 
researeh, the design of suitable eąuipment ajid about results of 
practical measurements of such system. 
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1. Introduction 

Coal mining in the German Ruhr-district wi 11 gain greater 
depth in futurę, and therefore the młnes have deal with increas-
ing stresses. Faster advances of the working-faces will induce 
additional forces too. Thus the danger of coal outbursts will 
remain and probably increase in futurę with coal mining in the 
Ruhr area. 

Of course not every mining area is outburst-prone. Special 
conditions are reąuired to msike an area dsingerous with respect 
to outbursts. Since now there is no complete physical theory de-
ser i bing outbursts and the conditions producing such events. 
Therefore empirical data have issued special regulat ions. They 
define the condit ions under which an area is considered out-
burst-prone. In the first chapter of this paper regulations are 
summarized. 

In areas which are considered as outburst-prone due to the 
regulations the mines are reąuired to carry out test drillings. 
If some of these test dri 1lings show "critical results"» the 
area of t hese dr i 11 i ngs i s des i gnat ed an "area of recogni zed 
outburst-danger", and destressing operations have to be carried 
out. With few exceptions, where destressing blastings are 
applied, destressing drillings are used. 

The decision whether a test drilling has a "critical result" 
or not depends on the measured volume of coal drilled out per 
meter and on subjectively observed so-called seam-reactions. The 
method of test-dri11ing together with destressing techniąues is 
described in the second chapter of this paper. 

As the distinction between critical and uncritical test-
dri 11 ings also follows empirically found thresholds, different 
attempts have been made to improve the process. One approach is 
to devełop eąuipment and evaluating-methods for objectiye measu-
rements of seam-reactions. Some results of this are described in 
the third chapter. In addition to dri11-cuttings and seam-
reactions also technical drilling parameters, such as rotational 
speed, torąue and axlal force, might give valuab1e informat ions 
about the dri11ings. Therefore basie invest igations have been 
carried out, and some results of these are shown in chapter 
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four. 
The empirically developed method of test-drilling works very 

wel 1 in German coał mines, but out of the problems ment i oned 
before there are some other principle disadvantages. The results 
of a test drilling are vałid only for the time and location of 
this special drilling. Thus, a considerable amount of drillings 
has to be carr i ed out to ge t enough i nf o r mat i on. And dur i ng 
these dr i 11 ings the working at the face usual ly has to be 
stopped, so that out of security problems also productional 
restrictions are yielded. Therefore it would be very usefuł, to 
develop a system, which produces continuous Information about the 
stress conditions both in space and time. Such a system could 
complete the test-dril1ing data and possibły avoid a lot of 
"uncritical" test-drillings^ so that test-drillings could be 
concentrated in really dangerous areas, and thus such a system 
could possibly avoid unnecessary production stops too. One of the 
most proraising approaches to find such a continuous "watch-over-
system" is to use registration and evaluation of seismoacoustic 
events, which occur underground in highly stressed areas. The 
fifth chapter of this paper will give some informations about 
the basie research, the design of suitable eąuipment, and about 
results of practical measurements. 

The i nves t i gat i ons deser i bed here have been carr i ed out at 
the Institut fur Geophysik of the Westfalłsche Berggewerkschaft-
skasse, Bochum, mainly with the help ajid the partial sponsorship 
of the Ruhrkohle AG, different mines of the Ruhi—area and mining 
offices. They are part of research-progreims of the ministry of 
"Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr von Nordrhein-Westfalen" 
and of the "Bundesministerium fur Forschung und Technologie der 
Bundesrepublik Deutschland". The authors express thełr thanks 
to all sponsors, helpers and active contributors. 

2. Regulations for Recognlzing Outburst-Prone Areas 

The regulations of the mine office of Nordrhein-Westfalen 
spec i fy var i ous parameters to i dent i fy areas t hat may be out -
burst-prone. The most important of these depend on the mining 
conditions and on the geological structure. 
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An area is called outburst-prone if, under simłlar circum-
stances In the same seam, an outburst has occurred previously. 
The most important fact in unknown areas is the geo logi cal 
structure: the regulations specify that a working place may be 
dangerous with respect to outbursts» if there is a layer of 
sandstone or materiał with equivalent strength at least 5 m 
thick, less than 10 m above the seam. Together with this condi-
tion» one of the following special mining or geological condi-
tions also must be present: 
1. start up of a face before settiement of the main roof, 
2. face, or any excavation approaching a waste area, or another 

excavation, or a fault that is less than 40 m away, 
3. extraction of residua! pillars, 
4. residual pillars or working boundaries, less than 200 m above 

the excavated seam, 
5. thick layer of sandstone, or any other materiał of equivalent 

strength, less than 5 m below the seam, 
6. variable seajn thickness. 

These are the main features of the regulations. Whenever 
possible the mining is planned so that none of the ment 1 oned 
cr i ter i a exist. If this is not poss ible, the working area is 
defined as possibly outburst-prone. The mining office then sets 
up a special test-dri11ing procedure to obtain control data 
about the stress distribution and to define areas where destres-
sing is needed. 

3. Test-Drilling and Destressing Meihods 

The test-dri11ing-holes have a diameter of 42 to 50 mm. They 
are sited in the middle of the seam and depth drilled depends on 
t he t h i c kne ss o f t he seam (M) and t he da i 1 y face ad vance (A). 
The hole depth is defined as (3M+A) in areas with mining or to 
(4M) in other areeis. The figures 1 and 2 show typical test-
dri 11 ing-schemes for heading locations and for longwal1-faces. 

A test dril1ing is called critical if, within the defined 
depth, the amount of the coal dri 1led per meter exceeds a 
special threshold. This threshold is 15 l/m (liters per meter) 
without any seam-reactlon, such as audible cracking, or 6 to 

aassaeas 
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8 l/m, if there is any seam reaction. A test drilling also is 
called critical if very strong seam reactions are noticed. 

The test dri 11 ings usually have to be made each day. For 
example, in a longwal1-face the holes are dri1led every 10 to 
30 m. Spec i al test i ng programs are preseri bed for each area 
where there is a possible danger of outbursts. 

If the critical thresholds are exceeded or other criteria 
are fulfilled during a test drilling, then drilling operations 
are stopped immediately, The drilling site is then designated an 
"area of recognized danger of outbursts" and destressing opera-
tions have to be carried out. 

The idea of the test drilling is to find out the position of 
the highly stressed zone. A situation is believed to be critical 
if this highly stressed zone lies very close to the face or the 
sidewall. Destressing operations are designed to move this zone 
deeper into the seam. 

In German coal mines, destressing usually is done by drill-
ing. Only in special cases are high pressure infusion or destre-
ssing blasting used. Destressing drilling is carried out with a 
crown of at least 95 mm in diameter. The depth dri 1 led is such 
as to ensure that the hole extends at least 3M beyond the face 
position after the next advance, where M is the seam thickness. 
The distance between destressing holes must not exceed 10 m. A 
number of special regulations are promulgated for destressing 
drilling operations, because they themselves could be dajigerous. 
For example, the workers have to stay at least 20 m away from 
the hole being drilled. The success of destressing is partially 
controlled by measuring the volume of coal dri 1 led out and by 
noting seam reactions. The decision whether the destressing was 
successful mainly depends on the results of subseąuent test 
dri11ings. 

4. Measurements of Seismic Seam Reactions during Test Drillings 

The assessment of test drilling and the degree of success in 
destressing is partially based on the observed "seam reactions", 
such as sudden movements of the drilling rods, audible cracking 
noises, vibrations of the ground, etc. Obviously these seam re-



460 Underground Exploitation School '92 

actions result from smali seismic events that occur within the 
seam and are initiated by drilling and changes in th6 ambient 
stress field. Thus, it should be possłble to record these events 
and obJectively ąuantify and evaluate them. Figurę 3 shows such 
a record where, durłng i ncreasing ho 1 e depth, the background 
drilling noise is seen together with some events of higher 
amplitudę, 

Freąuency analyses of the drilling noise (figurę 4) and of 
events (figurę 5) show that the event signals have a main 
freąuency of about 700 to 800 Hz while the permanent drilling 
noise 1 ies in the rangę of 200 to 400 Hz. Thus, by fiItering 
band pas s, t he s i gna1-to-noise ratio can be i mproved and 
indlvidual events can be recorded and evaluated more easily. 

On the basis of results such as these, a portable 
intrinsically safe device has been design, which allows on-line 
evaluation of the seismic signals or "seismic seam reactions" 
produced during testing or destressing operations. A błock-
diagram of this device is shown in figurę 6. The signals are not 
recorded as a time-series. For every signal event two characte-
ristic parameters are evaluated: the maximum amplitudę and a 
value corresponding to the energy content of the signal. These 
data, together with the time of occurrence of the event and some 
technical dri11ing data, are stored in a semiconductor memory. 
On surface, this memory is read out and the data are stored on a 
floppy disc for further evaluation. The data also are plotted in 
various forms. An example of such a plot is shown in Figurę 7, 
which summarizes the values recorded as the dri11ing proceeds. 
Ther e appears to be a good cor re 1 at i on be t ween the vo 1 ume of 
coal drilled out and the seismic seam reactions. 

Such a correlation is also obvious in a plot, where al 1 
results of some 280 test-dri11ings are combined (figurę 8). Yet 
still there is a very high standard deviation, which shows that 
a much bigger number of measurements is needed to łmprove 
statistical evaluations. 

In order to make futurę measurements easier than before, the 
described eąuipment has been improved. It contains better ełec-
tronics, which among other advantages for example allows a more 
exact on-line-evaluatłon of the energy values, and it is smaller 
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and has 1 ess we i ght. The who 1 e i nt r i ns i cal 1 y saf e apparat us 1 s 
easy to be carried Cdimensions 11.5 x 27.0 x 23.0 cm» weight 
7.3 kp), and normally only the battery and storage part Cdimen-
sions 11.5 X 27.0 X 7 cm, weight 2.8 kp) has to be carried to 
t he surface and vice versa. The bat tery and storage capac i t y 
allow 6 - 8 hours of measurements with some 5000 event data and 
additional data to be stored. 

The new eąuipment also contains inputs for three technical 
dri11ing parameters (rotational speed, torąue, axial force), 
A/D-converters and a special microprocessor-system. Thus arbitra-
ry characteristical parameters (e.g. mean-, maximal-vołues, 
integrals) can be evaluated and stored for each dri11ing-meter. 
Some results of bas i c i nvestłgat i ons about techni cal dr i i ling 
parameters related to test drillings are described in the 
following chapter. 

5. Seismoacoustical Investigations During Longwall-Hining 

For the registration of seismoacoustic events during mining 
operations several technical demands have to be taken into acco-
unt. For example all electric eąuipment used in coal mines under-
ground and a surface part (see figurę 9). L^derground up to 16 
channels chosen out of 32 geophones are multiplexed and digiti-
zed, and then send through several amplifiers sind galvanic sepa-
rations to the surface (total distance about 4.6 km). There a 
Computer (Nova 3D) with the necessary hardware configuration 
(printer, plotter, video terminals, tape-recorder etc.) is used 
to recorder the incoming data streajn on magtapes and to make some 
on-1 ine evaluations. Additionally al 1 relevaLnt mine data 1 ike 
the amount of test-dri11-cuttings and others are stored. All 
stored data can be used for further investigations. 

The sample rate of the signal registration was 3900 sajnples 
per second f or each channe 1. The reso 1 ut i on and dynami c rangę 
was 66 dB (12 Bit). Thus the data transfer rate for all 16 chan-
nels from underground to the surface was about 820 kBit/s. The 
overall freąuency response of the system Is linear up to 1000 Hz. 
All underground parts of the system are fully intrinsically save. 

The possible geophone probe distribution is limited by 
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mining demands. It łs not possible, for example» to install geo-
phones In the face. For the measurement, this article refers to, 
the geophone probes were installed with a horizontał distaoice of 
50 m in 5 m deep boreholes in the middle of the seam in the 
roadways of a longwall retreat mining area (see Figurę 10). 

During the advance of the face the probes were destroyed 
successively amd other geophones had to be connected to the 
registration 1ine. Usually the probes nearest to the working 
face were connected for registration with at least one 3-compo-
nent probe in each roadway. 

Two different trigger conditions were set up for signal 
registration and on-1ine statistics. An event was recorded on 
magtape, when a minimum amplitudę (amplitudę trigger) at least 5 
probe-locations (coincidence trigger) had been exceeded in a pre-
defined time window. For statistical aims a coincidence of 2 was 
satisfactory for an up count. 

Dur i ng t he who1e measur i ng period (43 weeks) o f t he sho wn 
example about 60 000 events were detected and used for statisti-
cal evaluations, and seismograms of about 36 000 events were 
stored on 112 magtapes for further investigatłons. 

The first approach to evaluated the informations obtained 
from seismoacoustic measurements is a simple statistical one. 
With t he i dea t hat t he e vent -ratę corre 1 at es with the generał 
stress conditions, on-line plots at the measuring site with 
count rates versus hours were drawn. These plots give an 
immediate overview of the seismic actłvities. As an exELmple 

figurę 11 shows a "normal" event count rate from Monday to Wed-
nesday without any indications for increased stresses and an 
increased event rate on Thursday and Friday, One feature is sig-
nificant: during the mining shifts the "normal" event rate 
reaches about 30 to 40 events per hour, whereas during the 
shifts without mining the rate goes down to about 5 events per 
hour, 1 ike on Saturday or Sunday. This was also found by 
measurements in other seams, and it shows that most of the 
events are directly induced by the coal mining. 

With the test drilling method significantly increased stres-
ses were detected especially under a residual pi 1lar situated 
165 m above the actual mining depth. A higher event rate than 



Szkoła Eksploatacji Podziemnej * 92 463 

usual (more thaji łOO events per hour) correlates well with the 
results of the test drillings (figurę 11: Thursday, Friday). The 
gap in figurę 11 on Thursday morning is due to a system failure 
Cinterruption of power supply). 

For further geophysical evaluations the seismic signals had 
to be anałysed in order to determine the kind of waves which 
contribute to the sełsmograjns. 

Coal i s a Iow ve 1 oc i t y 1 ayer embedded i n hi gh ve 1 oc i t y 
layers, such as shale or sandstone, and therefore an ideał 
seismic waveguide. Thus not only p- and s-waves will be registe-
red but also surface waves "guided" within the seam, usually 
called "seam waves". Such waves are dispersive; group- and phase 
-velocities are freąuency depended. Figurę 12 shows a recorded 
section of typical seismograms of a seismoacoustic event. The 
seismograms have been plotted due to their source-distance and 
all tracks have the same over-all-sensłtivity. In this section 
some different parts of the waves are marked. The first onset 
with a velocity of 5.3 km/s refers to a p-wave, and the second 
with 2.9 km/s to a s-wave, both "guided" in the sandstone layer 
above of the coal seam. The third part of the wavetrain shows 
significantly higher signal-freąuencies, the velocity of 1.1 km/s 
approaches the s-wave-velocity within the coal. The biggest 
amplitudes near to the end of the signals refer to the 
"Airy-phase" with a velocity of 0.9 km/s. The beginning of the 
third part with higher signal freąuencies is relatively sharp 
(middle-tracks of figurę 12). This is due to the fact that all 
vełocities of the seam waves approach the vaiue of the s-wave-
velocity of the coal with increasing signal-freąuency, so that a 
lot of energy is concentrated within a relatively narrow time-
window. 

Other possibilities to characterize the seismoacoust ical 
s i gnałs are hodograjn-ca1culat i ons and frequency-analyses. An 
example is shown in figurę 13. The left side shows a typical 
seismoacoustic signal registered with a 3~component probe. The 
seismograms are rotated into a coordinate system depending on 
the direction to the source. The first tracę shows the particie 
ve1oc i ty parałlei to the ray {P-po1ar i sat i on, Ray1e i gh wave), 
the second tracę shows the particie vełoclty vertical to the ray 
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In t he p 1 ane of t he seam (SH-po 1 ar i sat i on, Lo ve wave), and t he 
third tracę shows the particie velocity vertical to the seam 
(SV-po Iar i sat i on, Rayle i gh wave agai n). The d i s t ance f rom t he 
event source to the geophone probe was about 148 m. 

The onset of the p-wave, ref racted at the hi gh ve ł oc i ty 
łayers, is too smali to be recognized in the traces. The main 
signal begins with the refracted s-wave. The dispersion of the 
waves is obvious within the whole signal: at the beginning the 
signal contains Iow freąuencies, towards the end of the signal 
the freąuencies become much higher. The biggest amplitudes are 
due to the airy phase of the first Love wave mode. But also 
Rayleigh waves (P/SV polarisation) contribute to the seismograms. 

On the right side figurę 13 shows the freąuency contents of 
the signals. The Rayleigh waves (first and third tracę) have 
signłficant energy from 100 Hz up to 1000 Hz. Higher freąuencies 
are filtered out by the anti-alias-filter. The energy of the 
Love wave component (second tracę) is concentrated around 5S0 Hz, 
what is some what higher than the average airy phase freąuency of 
450 to 500 Hz. 

More information about the dispersion of the seam waves can 
be obtained from dispersion analyses uslng multiple filter 
techniąue. In figurę 14 the contourlines very clearly show the 
dispersion behaviour for the first Love wave mode, which 
contributed mostly to the energy of the seismograms during the 
whole measurement. By comparing numerlcally calculated dispersion 
curves, based on a modela with dispersion analyses of real data, 
it is posslble to find a reliable velocity model for the 
measuring site. 

The informations about the seismic velocity of the different 
layers and about the kind of waves to be recorded are needed to 
localize the events. Because of the great number of events, the 
localization process has to be done automatically by a computer. 
Therefore programs had to be developed for the extraction of 
wave arrival times out of the digital seismograms. Afterwards 
classical localization rout ines could be used to determine 
epicentres. Figurę 15 shows a typical epicenter distribution for 
one day of registration. Like in former investigations with 
localization of only few events nearly all of the epicenters are 
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concentrated near to the face. Obviously this event zone 
correlates włth the zone of high stresses induced ahead of the 
face, which moves together with the face-advance (about 5 m/day) 
and produces smali bursts in the coal. 

When all of the events are localized for the whole retreat-
mined area, they can also be plotter as an "event-density". 
which means number of events, located within a smali, limited 
area (e.g. 10 x 10 m). The result is shown in figurę 16, together 
with the locations of distresslng-blastings, which łndicate 
"critically" stressed zones, found by the results of test-
drillings. As the count-rate correlates strongly with the face-
advance, this effect dominates the plot. Within the first 15 
weeks of mining with the highest advELnce, the event-rate or 
event-concentration also reaches the biggest values and it 
decreases generałly in the following phases with lower face-
advance. Yet out of this generał effect there are some local 
specialities. For example we find relative maxima of the event-
density before and behind the residual pi 1lar (dashed 1 ine in 
figurę 16), which was situated some 165 m above the mined seam. 
These concentrat ions also seem to correlate with stress-
concentrations found by test-dri11ings and indicated here by 
destressing-blastings. 

Out of these pos i t i ve hi nts, the pl ot of the event-dens i ty 
shows some principal limitations too. For example the probe-
distribution leads to a higher detection sensitłvity ahead of 
the middle of the face compared to the areas near both roadways. 
This and other disadyaintages can yet be overcome by calcułating 
also the energy release for the seismoacoustic events. The first 
results of such trials are very promising, so that it łooks like 
the seismoacoust ical method really provides a continuousły 
working watch-over-system in complement to the test-dri11ing 
method, which should improve the prevention of coal-outbursts. 
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drilllî  daptb 4 - 4«5 m, 
10 1 /m drlll cuttting. 

F i g . 2 

Typlcal 
tast-drllling-schania for a 
lo&gwall-faea. 
M K thicknaaa o£ tha saam, 
A « dally advazic« o£ tba 
faea. 

8 

ł 
t 

, 11»pil/l̂ iTiT̂ .̂l̂  ̂ l^sA 
190 meOUEMOYOtf 1MOO 

OJf 

F i g . 4 

Accalarogram of 
drillinff with 
aznplltuda apectruro 

taat 
Ita 



8 

o 

| S 

O * 
1 10 

i O i L ^ I 11 
100 

FREOUENCY (Hz) 
1000 10000 

W O 

i l 

ao 

0.1* 

P i i y . 5 

Accttlttrogrcim o£ ati evant recorded duri&g tastdrllllng wlth 
uoplitudtt spectrum. 

ACCUdlO NCrCK 

•RIŁLIK 

I 1 l 
i-t±-

CONST* c a l i . SOWfCC 

UJ UK. riiTCK 
I ra 

A/9 CMYCtSIOft 

m 
F L M T I M 

T 
1 MIUUI TtJiUt CYtNT 

fllMCI 

1 
• 

IM. 

i 
YAt. AM. 

1 
mmuf 

mi. Ml. Acai. •mci 

Ci(MT*fALVI 
NAI. ACCCl. 
tnm 7mc 

CdM lUST I / * 

M I L I . t lMC 

» K I U * MCTCt 

t 

mcioMoccuoft srsrcM 

1 

ICAL 
T l « 

C16CK 

i r tTMAlD 
SWITCMCS 
CtNTMLS 

Flg^ 6 
Slapllfl#d błock diagram o£ tha portabla, intrlnaieally •«£• 
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Jacek ZABIEROWSKI 

Akademia Górniczo-
Kraków 

WYBRANE OKOLICZNOŚCI, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIAĆ W PROCESIE 
KSZTAŁTOWANIA CEN WĘGLA 

S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono okoliczności, które należy uwzględniać w 
procesie kształtowsmia cen węgla. Zdecydowana większość okolicz-
ności jest wynikiem realizowanej restrukturyzacji sektora 
energetycznego. Określono wpływ niektórych okoliczności na poli-
tykę cen węgla kamiennego. 
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1. Trzy kwestie stanowią węzłowy element strategii funkcjonowa-
nia krajowego górnictwa węgla kamiennego. Sa. nimi: 
- racjonalna wielkość wydobycia węgla polskich kopalń w dłu-
gim okresie czasu, 

- ceny węgla, 
- ewentualne dotacje. 

Te trzy wielkości, przy założeniu, że koszty własne w KWK 
utrzymuje się różnymi działaniami na właściwym poziomie, 
winny być zharmonizowane - czyli wzajemnie zgodne. Oznacza to 
np., że nie można w określonych, konkretnych warunkach liczyć 
na dostatecznie duża wielkość wydobycia, wynikającą z racjo-
nalnego bilansu paliwowo-energetycznego kraju, utrzymując ce-
ny węgla na poziomie niższym od kosztów własnych przy jedno-
czesnej likwidacji dotacji. 

2. Uważam, że Jasną politykę cenową należy uznać za podstawowy i 
trudny problem decyzyjny "centrum" stanowiący punkt wyjścia 
dla tworzenia strategii reformowania górnictwa. 

Oczywistym Jest, że ogólna kondycja górnictwa i kopalń, w 
tym kondycja finansowa, zależy w znacznym stopniu od poziomu 
cen zbytu węgla. Jeże1 i kształtują się one poniżej kosztów 
własnych niezbędna Jest dotacja lub działania sanacyjne, 
ewent ualni e 1 i kwi dacyjne. 

Jest również oczywistym, że złej kondycji finansowej ko-
palń w ostatnich latach nie można utrzymywać w długim okresie 
czasu, w związku z czym niezbędne są szybkie ustalenia stra-
tegiczne. Dał temu wyraz ( w połowie br. ) Zespół konsultacyj-
no doradczy Mi n i stra Przemysłu, kt óry uznał, że Jednym z 
istotnych problemów decyzyjnych "centrum" Jest ustalenie po-
lityki cenowej odnośnie węgla kamiennego. 

Dodaję, że racjonalnej polityki cenowej nie zastąpią kon-
sekwencje haseł: wolny rynek, podaż-popyt itp. 

3. Ceny węgla, wynikające jedynie z prawa popytu-podaży, w 
szczególności dla odbiorców indywidualnych, abstrahują w 
dużej mierze od Jego Jakości. Wpływa to niekorzystnie na moż-
liwość ochrony środowiska (np, węgiel zasiarczony Jest obec-
nie nabywany i użytkowany przez odbiorców indywidualnych z 
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pominięciem konsekwencji wynikajacych z potrzeby ochrony śro-
dowiska) . 

Wydaje sie, że jedynymi sposobami uwzględniającymi te 
okoliczność Jest zakaz sprzedaży odbiorcom indywidualnym 
węgla o określonej złej jakości albo ustalenie wysokich cen 
na taki węgiel. 

4. Dla potrzeb ustalania właściwej polityki cenowej (ale również 
dla oceny efektywności ekonomicznej kopalń i górnictwa) niez-
l>edna jest znajomość oraz opracowywanie i wykorzystywEinie 

wieloletnich prognoz kształtowania sie następujących wiel-
kości: 
- światowego i krajowego zapotrzebowania, głównie na energię 

i ciepło oraz na odpowiednie ich nośniki (surowce paliwowo-
energetyczne) ; 

- możliwości pokrycia tego zapotrzebowania; 
- cen energii i ciepła; 
- cen węgla; 
- cen innych niż węgiel nośników energi i (pal iwa płynne, 
energia jądrową itd.); 

- spadku albo wzrostu wartości np. USD, DM itd. ; 
- przelicznika np. dolarowego w kraju (zł/USD). 

5, Kopalnia to specyficzny zakład produkcyjny żle przystosowany 
do ciągłych, istotnych zmian (in "+" i "-") podstawowych jego 
wskażn i kó w (char akt er ys t yk). Ma się tu na uwadze np, t z w. 
główne parametry wielkości kopalni (wydobycie, zasoby, żywot-
ność, powierzchnie obszaru górniczego), zatrudnienie, wartość 
produkcji, koszty własne itp. 

Inwestycje górnicze^ w tym również restytucyjne (poziomy, 
wyrobiska korytarzowe udostępniające, komory ...j charaktery-
zują się długim okresem żywotności. Występuje również sprawa 
optymalnej wielkości wydobycia KWK, które wynika z minimum 
funkcji kosztów albo maksimum zysku w funkcji wydobycia. 

Jest zatem kopalnia zakładem względnie stabilnym, w któ-
rym ciągła fluktuacja podstawowych wskaźników jest w określo-
nym przedziale czasu nieracjonalna lub często niemożliwa. 

Oko1iczności te mus i uwzglęni ać po1 i tyka cenowa, która 
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winna przynosić ceny kształtujące się w sposób ciągły np. wg. 
trendów rosnących (albo malejących) w długim okresie czasu. 

Powyższe odnosi się również do cen energii i ciepła w 
całym systemie paliwowo-energetycznym. 

6. Kształtując politykę cenową węgla należy mieć na uwadze sezo-
nowe zmiany zapotrzebowania na węgiel. 

Wydaje się, że tym okresowym zmianom zapotrzebowania nie 
powinny towarzyszyć sezonowe zmiany cen - ze względu na brak 
racjonalnej możliwości dopasowania wydobycia kopalni do tak 
kształtującego się zapotrzebowania. Dotyczy to głównie cen 
węgla dla "dużych" odbiorców. 

Rozwiązanie tego zagadnienia jest związane: 
- ze składowaniem (magazynowaniem) wydobytego węgla. 
- z długookresowymi umowami między producentem a odbiorcą, 
- z potrzebą dostosowania do tej sf>ecyfiki rozwiązań central-
nego systemu finansowo-podatkowego dla kopalń i odbiorców. 

7. Ceny węgla w warunkach nowej gospodarki, gdzie gros zapotrze-
bowania na energię i ciepło (ok. 70%) jest pokrywana stałymi 
nośnikami ze źródeł własnych, a w dającej się przewidzieć 
perspektywie istotne zmniejszenie tego udziału nie jest real-
ne, winny być rozważane i kształtowane w dwóch okresach: 
- okres pierwszy, przejściowy, około kilkuletni albo dłuższy, 
- okres docelowy. 

W okresie pierwszym, przejściowym, ceny węgla winny być 
regulowane, z zachowaniem właściwej haĵ moni i między wydoby-
ciem i dotacjami (tak Jak w pkt. 1 niniejszych uwag). Ceny te 
winny rosnąć do poziomu cen transakcyjnych, które w naszych 
warunkach trzeba utożsamiać z cenami "importowanymi". 

W okresie drugim, docelowym, po osiągnięciu względnej 
stabilazacji gospodarki kraju i stabilizacji międzynarodowej 
wymiany gospodarczej, ceny te mogą wynikać w istotny sposób z 
praw wolnego rynku, co nie wyklucza dalszego utrzymywania do-
tacji , w określonym zakresie, wynikającym z bezpieczeństwa 
systemu paliwowo-energetycznego. 

8. Wydaje się, że zarówno poziom Jak i struktura cen węgla» 
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szczególnie w okresie przejściowym, nie mog^ abstrahować od 
parametrów jakościowych węgla. 

Czynnik ten. w okresie przejściowym - pierwszym - winien 
wpływać na ceny w sposób regulowany (patrz uwaga 3), a doce-
lowo będzie uwzględniany przez stabilny system gospodarczy 
wewnętrzny i także wymianę międzynarodowa-

Rozważajac jedneik ceny węgla jako konsekwencje wolnego 
rynku (podaż-popyt) należy uwzględniać również istotę pojęć: 
popyt realny i popyt potencjalny. 

9. Rozważając problemy kształtowania sie cen weg]a należy mieć 
również na uwadze dwie wielkości: 
a) Rzeczywista cene zbytu (która średnio dla 70 KWK wynosiła 

w październiku 1991 roku około 322 tys.zł/tone, a średnio 
dla 9 miesiecy 1991r, około 269 tys.zł/tone - przy kosz-
tach sprzedaży odpowiednio około 309,6 tys.zł/t w paź-
dzierniku i około 312 tys.zł/t za 9 miesięcy 1991 roku). 

b) Cene "importowa". 
Według pracy, której jestem współautorem, wykonanej w paź-
dzierniku 1991r. dla Górnośląskiej Izby Górniczej progno-
zowana cena importowa 1 tony węgla krajowego, dla rocznego 
przyrostu wartości produkcji w świecie o 4,3% i przelicz-
nika dolarowego w latach 1991, 1992, 1993 odpowiednio: 
11,5; 11,5; 13,34 tys zł/USD wynosi: 
- węgla energetycznego w latach 1991, 1992, 1993 odpowied-
nio: 555,6; 595,2; 721,0 tys.zł/tonę; 

- węgla koksowego w tych trzech latach odpowiednio: 1040,1 
1089,1; 1314,8 tys.zł/tone: 

- razem węgla energetycznego i koksowego w latach 1991, 
1992, 1993 odpowiednio: 633,7; 676,6; 817,7 tys.zł/tonę. 

Nawet pobieżne porównanie przytoczonych cen zbytu, cen impoi— 
towych i kosztów sprzedaży określa skale zagadnienia kształ-
towania pol i tyki cenowej węgla, jak również opłacalności 
ewentualnego importu - w odniesieniu do produkcji własnej -
oraz efektywność ekonomiczna produkcji własnej. 
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