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Słowo wstępne
To już czwarte spotkanie z uczestnikami Szkoły. W jej programie po raz pierwszy
uwzględniono liczne uwagi, jakie zostały przedstawione w ubiegłorocznej ankiecie towarzyszącej naszym obradom.
Wyniki tej ankiety można podsumować następująco:
— zmiana miejsca obrad Szkoły,
— zdecydowanie bardziej jednolita tematyka obrad,
— więcej wykładów i referatów prezentującycli konkretne rozwiązania i zastosowania
w przemyśle górniczym.
Przedstawione wnioski staraliśmy się zrealizować w obecnej edycji Szkoły. Czy nam
się to udało? Sądzę, że odpowiedź znajdziemy w tegorocznej ankiecie. Uczestnikom Szkoły
przedkładamy, obok tradycyjnycłi materiałów, kontynuację serii Wykładów w ramach
Biblioteki Szkoły Eksploatacji Podziemnej w nieco zmienionej fonnie. Otóż tym razem są
to wykłady specjalistów, przedstawiające w sposób kompleksowy jeden z problemów szeroko
rozumianej eksploatacji podziemnej. W bieżącym roku Szkole towarzyszą następujące
wydawnictwa:
— mecłianizm ognisk, energia i lokalizacja wstrząsów gómiczycłi (seria Wykłady),
— nowoczesne tecłiniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż — systemy
eksploatacji węgla o wysokiej koncentracji wydobycia (seria Wykłady),
— kolejny tom Poradnika Geofizyka Górniczego,
— opracowanie, o charakterze poradnika pt. „Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich",
— informator — Yademecum Górnictwa i Geologii, który cieszy się dużą popularnością
i sądzę że będzie niezwykle przydatny w codziennej działalności uczestników Szkoły.
Niewątpliwie interesującym wydarzeniem Szkoły będzie konferencja Okrągłego Stołu
„Obudowa kotwiowa wyrobisk górniczych", z udziałem wybitnych specjalistów nie tylko
z Polski. Obudowa kotwiowa z trudem i powoli znajduje właściwe dla siebie miejsce
w górnictwie węgla kamiennego. Jak powiedział George Bernard Shaw „Człowiek rozsądny
przystosowuje się do świata, nierozsądny stara się przystosować świat do siebie. Stąd
wszelki postęp pochodzi od nierozsądnych". Myślę, że jednak nie do końca tak jest. Postęp,
szczególnie w górnictwie, jest kompromisem między stanowiskiem ,4'ozsądnych" i „nierozsądnych". Przykładem postępu w rozwoju obudów wyrobisk korytarzowych w kopalniach
jest właśnie szerokie wdrażanie obudowy kotwiowej. Proces ten przebiega nie bez pewnych
kłopotów, niejednokrotnie w atmosferze burzliwych dyskusji, których część będziemy mogli
zapewne usłyszeć w trakcie obrad Szkoły.
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Niestety, nie wszystkie wyst^ienia zamieszczone w programie obrad będzie można
znaleźć w materiałach Szkoły i nie jest to wina organizatorów. W przyszłości będziemy
starali się unikać takich sytuacji.
Po raz drugi w krótkiej historii Szkoły dotknęła nas śmierć jednego z autorów referatu —
Mirka Majora. W takich chwilach nasuwają się każdemu z nas refleksje o kruchości życia
ludzkiego. Śmierć Kolegi, który był z nami od chwili powstania Szkoły i starał się nam
towarzyszyć w jej kolejnych edycjach, jest dla nas bolesną stratą.
Już za rok nasze piąte spotkanie — mały jubileusz. Jak ktoś powiedział: ,Jubileusze
wtedy są piękne, jeśli niczego nie kończą". Mam nadzieję, że taką będzie Szkoła '96, a
wkrótce ... Szkoła '97.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Szkoły Eksploatacji Podziemnej
JERZY KICKI

Sekcja

I

Ochrona środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony powierzchni

Mat. Konf. Szkoły Bcsi^oatacjl
Podziemnej *95, s. 13—26

Jan BIAŁEK
Politechnika Śląska, Gliwice

Wpływ prędkości zmian wskaźników deformacji na szkody
w obiektach

Słowa kluczowe
Szkody górnicze-deformacje

powierzchni terenu-wskaźniki

deformacji

Streszczenie
W pracy analizowano wpływ prędkości postępu ściany na prędkość obniżeń terenu
górniczego i wielkość odkształceń efektywnycłi stosowanych do oceny wpływów w długim okresie czasu. W oparciu o rejestr remontów dużej grupy budynków Jednorodzinnycłi,
znajdującycłi się w zasięgu wieloletnicti wpływów eksploatacji górniczej, wstępnie oszacowano zależność między ilością remontów a wielkością wymienionych wskaźników
deformacji.
1. Wstęp
Dla obniżenia kosztów jednostkowych 1 tony węgla szereg kopalń decyduje się na
maksymalną koncentrację wydobycia, ograniczając je do kilku przodków ścianowych prowadzonych z dużym postępem. Duży postęp ścian oznacza dużą prędkość ujawniania się
wpływów eksploatacyjnych na powierzchnię terenu. Zachodzi pytanie, czy i jak prędkość
eksploatacji wpływa na przebieg procesu deformacji powierzchni i na ile wzrasta szkodliwość
tych wpływów mierzona ilością koniecznych remontów lub nawet odszkodowań budynków.
Można więc rozważać wpływ prędkości na:
a — charakter niecki obniżeniowej — niecka ciągła lub nieciągła (progi terenowe);
b — kształt niecki obniżeniowej i wartość maksymalnych wskaźników deformacji;
c — współpracę szybko odkształcającego się gruntu z budowlą, a w szczególności
wpływ szybkości ujawniania się wskaźników deformacji na prawdopodobieństwo uszkodzenia budynku.
Trzeba wyraźnie podkreślić, że gruntowne wyjaśnienie każdego z wymienionych
aspektów może być przedmiotem wieloletnich badań naukowych, a w związku z tym
w niniejszej pracy ograniczono się do syntezy istniejącyh wyników badań obcych
i własnych.
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2. Maksymalna prędkość obniżeń terenu jako najprostszy wskaźnik opisujący
dynamiczne własności niecki obniżeniowej
Pojęciowo najprostszym i łatwym do zmierzenia wskaźnikiem opisującym dynamiczne
własności niecki obniżeniowej jest prędkość obniżeń Vw. a szczególnie maksymalna prędkość
obniżeń Vwmax*
W zależności od częstotliwości wykonywania pomiarów można wyróżnić prędkość
średnią, którą uzyskamy w oparciu o pomiary okresowe wykonywane ze średnią częstotliwością (kilkanaście razy w czasie ujawniania się 95% obniżeń końcowycti) oraz prędkości
obniżeń uzyskane w oparciu o zagęszczone w czasie pomiary obniżeń, np. pomiary co
24 godziny lub nawet częściej.
Pomiary obniżeń zagęszczone w czasie wskazują na znaczne fluktuacje prędkości obniżeń.
Prędkość obniżeń (badania angielskie Wardell 1959—54; Drent 1957) może się zmniejszać
w czasie przerwy sobotnio-niedzielnej i następnie silnie wzrasta w poniedziałek po urucłiomieniu wydobycia. Podobny wniosek można wysnuć z analizy pomiarów linii obserwacyjnej nad ścianą 1002 KWK Staszic. W oparciu o w/w pomiary A, Kowalski (1993)
stwierdza, że fluktuacja prędkości obniżeń mierzonycłi codziennie, w stosunku do prędkości
obniżeń średnicłi (obniżenia mierzone co kilkanaście dni), może wynosić nawet 50%. Dodać
trzeba, że zgodnie z wynikami pracy J. Białka (1991) efekt reakcji na postoje ścian winien
być wyraźniejszy w obecności górotworu zwięzłego, gdyż obserwowane niecki dynamiczne
są wówczas bardzo podobne do niecek statycznycłi.
W dalszej części będą rozważane średnie prędkości obniżeń, tj. takie, jakie uzyskujemy
z pomiarów prowadzonych ze średnią częstodiwością i jakie potrafimy stosunkowo dokładnie
wyprognozować.
Prędkość obniżeń dla przypadku zupełnie ogólnego (dowolny kształt eksploatacji,
dowolne położenie punktu obliczeniowego, dowolny etap rozwoju eksploatacji) można
zaprognozować stosując programy komputerowe EDNl, EDN2 opracowane przez J.
Białka (Białek, Drzęźla 1994).
Dla płaskiego stanu odkształceń (długość ściany dostatecznie długa w stosunku do
głębokości eksploatacji) maksymalną prędkość obniżeń można oszacować z bardzo prostej
zależności:
Vwmax = Vf * k * Wmax/r

(1)

gdzie:
Vwmax — maksymalna prędkość obniżeń [mm/dobę]
Vf — prędkość postępu frontu eksploatacyjnego [m/do]
k — współczynnik o wartości 0,75 ±0,1
Wmax — końcowe obniżenie po przejściu frontu eksploatacyjnego [mm]
r — promień rozproszenia wpływów [m] — parametr teorii W. Budryka-S. Knothego
(r = h/tgP; h — głębokość; tgP = 1,2 do 3,5; najczęściej tgp = 2 do 2,5).
Maksymalne prędkości obniżeń obserwuje się w chwili, gdy front ścianowy znajduje
się ok. 0,2 h za punktem obserwacyjnym.
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Przybliżony wzór (1) jednoznacznie wskazuje, że maksymalna prędkość obniżeń jest
{w^oporcjonalna do prędkości postępu frontu ścianowego oraz grubości eksploatacyjnej
i odwrotnie proporcjonalna do głębokości eksploatacji.
Uznając maksymalną prędkość obniżeń Vwmax za podstawowy wskaźnik charakteryzujący dynamiczne własności niecki obniżeń widzimy, że z uwagi na szybkość ujawniania
się wpływów eksploatacyjnych pojęcie dużej prędkości eksploatacji jest pojęciem względnym.
Szybkość ujawniania się wpływów płytkiej eksploatacji grubego pokładu, prowadzonej
z niedużym postępem 40—80 m/miesiąc, może być znacznie większa od szybkości wpływów
towarzyszącej eksploatacjom pokładu o niedużej miąższości, prowadzonym na większej
głęłx)kości, nawet ze znacznym postępem 150 do 250 m/miesiąc.
Trzeba wyraźnie stwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie dysponujemy wynikami pomiarów
i analizami szkód w budynkach dla eksploatacji prowadzonej z dużymi prędkościami
> 200 m/miesiąc. Nie oznacza to jednak, że nie można ocenić wi^ywów takiej eksploatacji.
Na terenie GOP można znaleźć szereg przykładów obserwacji obrazujących rozwój niecek
obniżeniowych, gdzie obserwowano znacznie szybsze obniżenia.
Zaobserwowane duże prędkości obniżeń (rzędu 40 mm/dobę) przy postępie 2—4,5
m/dol)ę wynikały głównie z małej głęlx)kości od 150 do 500 m i niekiedy znacznej
miąższości eksploatacyjnej.
Szczegółowe opisy takich niecek można znaleźć w rozprawach habilitacyjnych B. Skinderowicza (1980) i J, Białka (1991). Poniżej podano parametry trzech dobrze udokumentowanych i opisanych niecek obniżeniowych:
Linia obserwacyjna Gromiec-Szyjki — KWK Janina
pokład 118 eksploatowany w 1973 roku
głębokość eksploatacji — 150 do 190 m. tgp= 1,773
wmax = 1920 mm, wysokość ścian — ok. 2,7 m
prędkość postępu frontu ścianowego — 77 m/miesiąc
Vwmax = 43 mm/dobę.
Linia obserwacyjna B-L KWK Dębieńsko
Pokład 326/5 o miąższości 1,2 do 1,3 m eksploatowany w 1974 roku
głębokość eksploatacji pod linią obserwacyjną — 137 do 173 m, tgP = 2,33
wmax = 1 0 3 2 m m

IM-ędkość postępu frontu ścianowego zmienna — od 3 do 4,2 m/dobę
Vwmax = do 4 8 mm/dobę.
Linia obserwacyjna nr 1 nad ścianą 1002 KWK Staszic eksploatowanej w 1992 roku
pokład 352 o miąższości 2,1 m
głębokości zalegania — 465 do 495 m; tgP = 3,3
wmax = 14(X) m m

prędkość postępu frontu wybierania Vf = 6 8 — 1 7 5 m/miesiąc (średni dobowy postęp
4,2 m/dobę, maksymalny 15 m/doł)ę)
dla większości punktów obserwacyjnych prędkość obniżeń Vwmax przekroczyła wartość
20 mm/dobę.
We wszystkich wymienionych przypadkach mimo znacznej prędkości obniżeń kształt
niecek był podobny do kształtu charakteryzującego niecki wywołane znacznie wolniejszą
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eksploatacją. Jak dotychczas nie udało się jednoznacznie udowodnić wpływu i^ędkości
wybierania na kształt niecki obni^niowej.
Również nie udowodniono wpływu prędkości wybierania na wielkość maksymalnycłi
odkształceń poziomycłi. Być może prędkość ma pewien wpływ na nierównomiemość obniżeń
w dennej części niecki, co powodowałoby fluktuację krzywizny profilu obniżeniowego.
Powyższe wywody stanowią odpowiedź na pytania a) i b) sformiiowane na początku rozdziału.
Pozostaje odpowiedzieć na pytanie c), tzn na pytanie, jaki jest wpływ postępu frontu wybierania
lub (i) prędkości obniżeń na ilość i jakość obserwowanycłi uszkodzeń budowli.
Poglądy w tym względzie podlegały znacznej ewolucji. Jeszcze kilkanaście lat temu
przeważał pogląd, że szybka eksploatacja nie jest bardziej szkodliwa od eksploatacji
prowadzonej wolno, a być może jest nawet korzystniejsza od wolno prowadzonej eksploatacji.
Pogląd ten był wynikiem powszechnej akceptacji równania różniczkowego S. Knmhego do
opisu nieustalonej niecki obniżeniowej. Przyjmując w tym równaniu wartość parametru c = constans uzyskujemy znaczne wygładzenie profili obniżeniowych nad szybko postępującymi frontami
ścianowymi. Pierwszym, który w oparciu o pomiary stwierdził niezależność kształttj niecek
obniżeniowych od prędkości eksploatacji był B. Skinderowicz. Przyjmując zasadę niezależności
kształtu nieustalonych (dynamicznych) niecek obniżeniowych od postępu ścian, dochodzimy do
bardzo praktycznego zagadnienia wpływu maksymalnej prędkości obniżeń i prędkości zmian
odkształeń poziomych terenu gómiczego na ilość i rozmiar szkód w obiektach chronionych.
3. Maksymalna prędkość obniżeń a obserwowane uszkodzenia budynków
Poniżej przedstawiono niektóre wyniki badań własnych autora dotyczące wpływu prędkości
eksploatacji na możliwość uszkodzenia budynków. Są to wyniki analizy statystycznej
dotyczącej populacji 354 budynków jednorodzinnych znajdujących się na terenie wieloletnich
wpływów eksploatacyjnych jednej z kopalń ROW. Wstępne wyniki tych badań dotyczące
zależności ilości remontów i odszkodowań od wielkości maksymalnych odkształceń poziomych
są opisane w pracy J. Białka, P. Adamczyka i S. Słowika (1993).
Cytowane niżej wyniki należy traktować z dużą ostrożnością, gdyż nigdzie nie występują takie
same budynki i takie same warunki ich posadowienia oraz nigdy nie będzie dwóch eksploatacji
prowadzonych w identycznych warunkach geologiczno-górniczych z zasadniczo różną {»iędkością.
Poniżej ograniczono się do zacytowania zależności ilości remontów (If) od wielkości prognozowanych maksymalnych odkształceń poziomych
i maksymalnej prędkości
obniżeń (VviTOax['^nri/dobę]). Wyniki określone wzorami (2) i (3) dotyczą podzbioru 87 budynków
starych (wybudowanych przed 1961 r.), które były remontowane od 1 do 6 razy.
Ir = 0,1 * Vwmax + 0,183 * Enia^

(2)

kwadrat wspiMczynnika korelacji wynosi 0,83
Wąd oszacowania ilości remontów wynosi 1,27
wzór wyprowadzono dla eniax < 32 mm/m; Vwmax < 37 mm/dobę.
Analogicznie, dla tej samej grupy budynków ilość remontów (Ir) uzależnioną jedynie
od wielkości odkształceń maksymalnych (ąnax) opisuje następująca zależność:
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Ir = 0 ^ 9 4 *

(3)

kwadrat współczynnika korelacji wynosi 0,79
błąd oszacowania ilości remontów wynosi 1,41
wzór wyprowadzono dla ejnax<32mm/m.
Dla analogicznie badanej zależność ilości remontów od Vmax kwadrat współczynnika korelacji
osiaga wartość 0,74, tzn. jest nieco mniejszy niż dla zależności określonej wzorem (3). Wynika
si^d oczywisty wniosek, że szkodliwość skumulowanych wpływów lepiej jest charakteryzowana
przez odkształcenie poziome eniax "iż przez maksymalną prędkość obniżeń
W oparciu o empiryczne zależności (2) i (3) można pokusić się o podanie wzoru na
odkształcenie efektywne ee będące funkcją odkształceń emax oraz maksymalnej prędkości
obniżeń Vwmax:
Ee - 0,368 *

+ 0,624 *

(4)

Powyższe wzory wskazywałyby na istnienie wpływu maksymalnej prędkości obniżeń na ilość
remontów. Wzór (4) dotyczy konkretnej grupy budynków jednorodzinnych i dla innych budynków,
np. nowszych lub zabezpieczonych wstępnie na szkody górnicze, uzyskamy inne wyniki.
Trzeba dodać, że w badanej grupie obok budynków, które były wielokrotnie remontowane
i ostatecznie odszkodowane, istnieje znaczny odsetek budynków (ok. 59%) z tej samej
grupy wiekowej poddanych tym samym znacznym deformacjom, które po wstępnym
skotwieniu nigdy nie były remontowane z funduszu szkód górniczych. Stąd średnia ilość
remontów przypadająca na wszystkie analizowane budynki poddane podobnym deformacjom
była znacznie niższa niż to podają wzory (2) i (3).
W polskiej literaturze dotyczącej szkód górniczych najstarszą propozycją dotyczącą
uzależnienia klasyfikacji terenu góniczego od maksymalnej pędkości obniżeń jest propozycja
B. Dżegniuka i A. Sroki (1978). Autorzy podają następującą propozycję klasyfikacji:
Kategoria terenu
maksymalna prędkość obniżeń [mm/dol)ę]
^
^wniax ^ 3
II
3 < Vv,max < 6
III
6<Vwmax<12
IV
12 < Vw„,3x < 18
V
18 <
Zauważmy, że w/w wartości są dokładnie 2-krotnie wyższe od granicznych wartości
dla poszczególnych kategorii odkształceń poziomych wyrażonych w mm/m. Oznacza to, że
w przeliczeniu na odkształcenia efektywne propozycję B. Dżegniuka i A, Sroki można
wyrazić następującym wzorem empirycznym:
Ce = 0.5 * Vwmax

(5)

Uznając, że na dziś najbardziej prawdopodobną zależność uzyskamy uśredniając wartości
uzyskane przez J. Białka (wzór (4)) i wartości proponowane przez B. Dżegniuka i A. Srokę
(wzór (5)), otrzymano:
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ee - 0,43 + Vwniax + 0,31 * e„,ax

(6)

Wielkości Vwmax» £max występujące we wzorze (6) dotyczą wartości najbardziej zbliżonych
do rzeczywistych, a więc z uwzględnieniem czynnika czasu. Gdy obliczając Vwn,ax. Cmax
nie uwzględnimy wpływu opóźnienia czasowego na kształt niecki obniżeniowej, wówczas
wynik uzyskany wzorem (6) należy zmniejszyć o 25%.
Wzór (6) uwzględnia zarówno kumulujące się wpływy eksploatacji wielokrotnej (emax)»
jak i maksymalne deformacje spowodowane najpłytszą i najszybciej prowadzoną eksploatacją
górniczą (Vwmax)- Wadą tego wzoru jest zawyżanie wartości odkształcenia efektywnego
dla rejonów nad zrobami eksploatacyjnymi, gdzie występują największe prędkości obniżeń
i duże wartości odkształceń ściskających.
4. Problem wpływu prędkości eksploatacji na wielkość odkształceń efektywnych
obliczanych w oparciu o reologiczny model współpracy fundamentu z gruntem
Dla oceny wpływu wieloletniej eksploatacji górniczej J. Kwiatek (1969, 1991) i B. Drzęźla
(1989) wprowadzili
pojęcie
efektywnych
odkształceń
Ce
i
efektywnych
krzywizn
Ke.
i
Wskaźniki Ce, Ke są z założenia proporcjonalne do zmieniajcych się w czasie (malejących
z upływem czasu) naprężeń w układzie fundamenty-grunt.
Przyjmując do opisu współpracy gruntu z budowlą reologiczny model Zenera (jest to
jeden z modeli typu „Slandart") J. Kwiatek (1991) podaje następujące wzory opisujące
wielkość naprężenia a w czasie t:

od) = m a(0)
m = l/r2 +

- l / r 2 j e x p (-l/T)

(7)
(8)

gdzie:
= (Gi + G2)/G2 ; G2G1 — moduły sprężystości postaciowej elementów Hoke*a w modelu Zenera,
T = T|/Gi ; T] — współczynnik lepkości postaciowej elementu Newtona w modelu Zenera.
J. Kwiatek proponuje następujące wartości parametrów:
dla muru z cegły lub betonu: T = 1 3 0 dni; parametr r 2 - 2 , 4 ;
dla gruntu: T = 3 dni; parametr r 2 = 3.
Zgodnie z przyjętym założeniem o proporcjonalności odkształceń i krzywizn zastępczych
do naprężeń mamy:
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(9)

Ke(t)/Ke(0) - o ( 0 ) => Ke(0 = m K(0)

(10)
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Wzory (7), (8), (9) i (10) są słuszne dla modelowego przypadku nagłego odkszt^cenia
ciała odkształceniem początkowym e(t) = e(t = 0) = constans.
Programy komputerowe EDNl, EDN2 (Białek, Drzęźla 1994) służące do prognozowania
deformacji górotworu i powierzcłini z uwzględnieniem rozwoju eksploatacji w czasie
obliczają odkształcenia efektywne Eg według wzoru (11) zaproponowanego przez J, Białka:
t

I

f dp

r d p (^T^

o

o

dx

(11)

gdzie:
£(t)c — zastępcze odkształcenie poziome w chwili t,
e(l) — rzeczywiste odkształcenie poziome,
t — czas,
Trei = T — czas relaksacji [rok],
a r = l / r 2 — współczynnik o wielkości od O do 1 określający stosunek wielkości
odkształceń zastępczycłi do wielkości odkształceń rzeczywistycłi po czasie dostatecznie
długim:
^^^^^ dla
Ml t.
Sr = "^TT
e(t)

> oo

(12)

Wzór ( U ) stanowi uogólnienie wzorów (7), (8) i (9) polegające na uwzględnieniu
narastania wpływów (odkształceń) w czasie w miarę rozwoju eksploatacji górniczej.
Trzeba dodać, że w ogólnym przypadku całkowy operator (11) jest stosowany do
wszystkicłi składowycłi tensora stanu odkształcenia.
Szczególna własność wzoru (11) polega na ujmowaniu wpływu prędkości postępu ścian
na maksymalną wartość odkształcenia efektywnego. Zgodnie z tym wzorem, wielkość
odkształcenia efektywnego w cłiwili (t) jest sumą (całką) malejącycłi z upływem czasu
przyrostów odkształceń poziomycli.
Opisywane są dwa równoczesne procesy:
— proces wzrostu (zmian) odkształcenia wskutek rozwoju eksploatacji w czasie;
— proces spadku w miarę upływu czasu wartości kolejnycłi składników sumy (całki).
Można uznać, że szkodliwość deformacji powodowanycłi przez określoną eksploatację
jest jednoznacznie cłiarakteryzowana przez maksymalne rzeczywiste odkształcenia emax oraz
maksymalne (ekstremalne w czasie) odkształcenia zastępcze (efektywne) £emax'
Dla małej prędkości eksploatacji maksymalna (ekstremalna w czasie) wartość odkształcenia
zastępczego ee(0 j^st znacznie mniejsza od wartości ekstremalnego w czasie odkształcenia
rzeczywistego, gdyż kolejny przyrost odkształcenia rzeczywistego jest dodawany do sumy
wartości, które wskutek upływu czasu zdążyły odpowiednio zmaleć. Odwrotnie, przy
odpowiednio dużej prędkości eksploatacji odkształcenie zastępcze w cłiwili t może być
bardzo bliskie odkształceniu rzeczywistemu.
Powyższy wynik odpowiada aktualnemu poglądowi, zgodnie z którym wolno prowadzona
eksploatacja jest mniej szkodliwa dla obiektów budowlanycłi. Rysunek 1 ilustruje wpływ
4
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Położenie punktu obliczeniowego względem postępującej
w czasie eksploatacji.

i

Cplt)

t(czos)
]uża prędkość postępu frontu wybierania.

6lt|

emai

i

t(czas]

Mała ętrądkość postępu frontu wybierania.
Rys. 1. Praykłady kształtowania się odkształceń poziomych rzeczywistych £ i odkształceń efektywnych Cc dla
szybko i wolno postępującego frontu ścianowego
Fig. 1. Examples of the formation of tnie horizontal deformations e and effecuve deformations £c for
the fast and slow wali front advance

20

Sekcja I

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95
prędkości eksploatacji na wielkość odkształceń zastępczych w punkcie położonym nad
calizną, gdzie następuje monofoniczny wzrost odkształceń rzeczywistych.
Bardzo interesujących wyników dostarcza analiza wpływu prędkości eksploatacji na
wartość odkształceń efektywnych w punkcie obliczeniowym położonym nad postępującym
frontem ścianowym. Dla uproszczenia przyjęto, że front ścianowy jest dostatecznie długi
w porównaniu z głębokością, tzn. jest realizowany plaski stan odkształcenia. Wyniki obliczeń
dla takiego przypadku zilustrowano na rysunkach 2 i 3.

11

Vfront=
m/rok
r=-X)Om
— cm

r?Ukucji Tr»Ct1

odkszUItcnia rz«ciywt9te

Rys. 2. Rzeczywiste i efektywne odkształcenia w czasie — punkt obliczeniowy położony w rejonie wpływów
bezpośrednich
Fig. 2. Tme and effective defomiations in lime — tłie desing point placed in ihe area around the direct
effects

Wartości rzeczywistych odkształceń f)oziomych w funkcji czasu e(t) obliczono zgodnie
z teorią W. Budryk-S. Knothe przyjmując upraszczające założenie, że wpływy ujawniają
się w sposób natychmiastowy. Konsekwencją powyższego założenia jest niezależność profilu
niecki obniżeniowej i wartości odkształceń poziomych od prędkości frontu ścianowego.
Na rysunku 2 przedstawiono zmieniające się w czasie wartości odkszt^ceń rzeczywistych
(obliczone wzorem W. Budryka-S. Knothego) i efektywnych
obliczone wzorem (11).
Widać, że maksymalne odkształcenia efektywne ee o znaku dodatnim, które wystąpią do
czasu przejścia frontu ścianowego pod punktem obserwacyjnym, są mniejsze od maksymalnych
odkształceń rzeczywistych, natomiast maksymalne odkształcenia efektywne o znaku ujemnym
(ściskania), które wystąpią po przejściu frontu ściany, mogą być nawet nieco większe od
maksymalnych odkształceń rzeczywistych.
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Rys. 3. Wpływ prędkości eksploatacji na wielkość maksymalnych odkształceń efektywnych nad calizną (linia
ciągła) i nad zrobami Ginia przerywana)
Fig. 3. Influence of mining ratę on the extent of maximum effective deformations over the unmined coal
(ful! line) and over the abandoned workings (broken line)

Przekształcając wzór (11) dochodzimy do wniosku, że gdy stosujemy w nim odkszlakenia
obliczone wzorem W. Budryka-S. Knothego dla teoretycznego przypadku wpływów pojedynczej ściany to stosunek warto-^^ci maksymalnych odkształceń efektywnych eeniax do
maksymalnych odkształceń rzeczywistych eniax jest funkcja bezwymiarowego wyrażenia
V*Trei/r i parametru areiRysunek 3 przedstawia wykres funkcji eeniax /£max = F(V*Trei/r,arei).
Analizując ten wykres widzimy że:
1. Maksymalne odkształcenia efektywne przed frontem ściany emax (rozciągania (+)) sq
zawsze mniejsze od analogicznych odkształceń maksymalnych emax. Wyraźne różnice
(> 15%) między tymi odkształceniami można zaobserwować dla V*Trei/r < 1,5.
2. Maksymalne odkształcenia efektywne ściskające (-) nad zrobami dla V*Tre l/r < 0,6
do 0,9 sa mniejsze od maksymalnych odkształceń ściskających rzeczywistych, a dla V*Tj.ei/r
< 0,6 do 0,9 sa większe od odkształceń rzeczywistych.
3. Przy bardzo małej prędkości lub gdy czas relaksacji jest bardzo krótki dla V*Trei/r
= > 0 odkształcenia efektywne osiqgaja minimalna możliwa wartość ee = areie4. Po przekroczeniu prędkości V > l,5*r/Trei wpływ zmiany prędkości ściany na wartość
eemax j^st bardzo mały, co może oznaczać, że z uwagi na szkodliwość wpływów nie ma
istotnej różnicy między prędkością 150 m/miesiac, a prędkością 250 m/miesiac.
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5. Pomijając zakres skrajnie małych prędkości eksploatacji zmiana prędkości eksplatacji
może zmienić wartość odkształceń efektywnych nie więcej niż o 30%.
Spróbujmy dokonać szacunkowej oceny wpływu prędkości eksploatacji prowadzonej na
głębokości ok. 400 m (r = 200 m) na wielkość obliczonych odkształceń zastępczych
przyjmując wartości parametrów 7^1, an-i zgodne z propozycjami J. Kwiatka:
— mur z cegły:
T^i = 130 dni/365 = 0,35 rok;
a^i = 11^2 = 1/2,4 = 0,42;
— grunt:
T^i = 3 dni/365 = 0,008 rok;
a^i = l/Ta = 1/3 = 0,33.
Przyjmując wniosek wynikający z wykresu na rysunku 3 o istotnym zmniejszeniu
odkształceń efektywnych dla Y^T^i/r < 0,6, otrzymamy:
V [m/rok] < 0,6 r[m]rT^i [rok]

(13)

dla muru z cegły:
V < 0,6 * 200/0,35 = 343 m/rok = 29 m/miesiąc
dJa gruntu:
15000
Zatem przyjmując do opisu współpracy budowli z gruntem parametry relaksacji jak
dla muru z cegły, aby uzyskać zmniejszenie odkształceń efektywnych i odpowiadających
im naprężeń należałoby na głębokości 400 m prowadzić eksploatację z prędkością ok.
30 m/miesiąc, a w przypadku głębszej eksploatacji mogłaby to być prędkość rzędu
50 m/miesiąc. Tak ograniczone postępy spotyka się przy prowadzeniu eksploatacji
z podsadzką hydrauliczną. Być może bardzo mały postęp ścian podsadzkowych w znacznym stopniu przyczynia się do istotnego obniżenia szkodliwości jej wpływów na
obiekty budowlane.
Przyjmując czas relaksacji jak dla gruntu, tzn. bardzo krótki, dojdziemy do wniosku,
że relaksacja zachodzi prawie natychmiastowo i dlatego prędkość eksploatacji może być
praktycznie dowolna V < 1250 m/miesiąc.
W rzeczywistości mamy do czynienia z miesz^ym układem fundamenty-grunt, dla którego
być może słuszna jest średnia wartość czasu relaksacji 1^1 = (130 dni+ 3 dni)/2 = 67 dni. Ze
wzoru (13) otrzymamy wówczas, że prędkość frontu ścianowego nie powinna przekraczać
wielkości V = 700—1000 m/rok (58—^90 m/miesiąc). Większość tzw. klasycznych ścian na ogół
nie przekracza tej prędkości, natomiast przekraczają ją wszystkie współcześnie wprowadzane
kompleksy ścianowe zapewniające wysoką koncentrację wydobycia.
Na koniec warto spróbować odpowiedzieć na zasadnicze pytanie, czy istnieje związek
obliczonych odkształceń efektywnych z zarejestrowanymi szkodami w budynkach. Wstępną
analizę tego problemu przeprowadzono dla grupy 205 budynków jednorodzinnych (Białek,
Drzęźla 1994) wybudowanych przed 1961 r.
Do obliczeń deformacji podłoża obiektów przyjęto następujące parametry:
Obliczając ekstremalne w czasie odkształcenia główne „rzeczywiste" emax obliczonych
wzorem S. Knothego bQZ zmniejszania upływem czasu, przyjęto następujące parametry:
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tgp = 2 — parametr teorii S. Knothego
B = 0,32r — współczynnik proporcjonalności wiążący nachylenia i krzywizny profilu
z przemieszczeniami poziomymi i odkształceniami poziomymi
a = 0,8 dla zawału, współczynnik osiadania
a = 0,2 dla podsadzki łiydraulicznej, współczynnik osiadania
Aobr = 0 — J^ie uwzględniono obrzeża eksploatacyjnego
Trel = 1,0 ^ok, arci = 0,4 — wartości parametrów wzoru (11) przyjęte do obliczeń
maksymalnycłi odkształceń efektywnycłi. Wartości te są często przyjmowane przy ocenie
długotrwałej eksploatacji górniczej.
Uwzględniono tzw. długie zasięgi wpływów (Białek 1991), stosując superpozycję dwócli
niecek cłiarakteryzującycłi się promieniami rozproszenia o wzajemnym stosunku długości
r2/ri = 3,5. Przyjęto 25% udział obniżeń o promieniu długim (r2) w obniżeniach całkowitych.
Założono ujawnianie wpływów eksploatacji w czasie bez opóźnienia czasowego.
Stosując program do analizy statystycznej „Statgraphics" dla linowego modelu regresji
uzyskano zależności pomiędzy obliczonymi wskaźnikami deformacji a ilością odnotowanych
remontów:
Dla odkształceń maksymalnych rzeczywistych (bez „relaksacji") otrzymano:
Ir = 0.146*emax

(14)

kwadrat współczynnika korelacji wynosi 0,3961
błąd oszacowania ilości remontów Ir wynosi 2,01.
Dla odkształceń maksymalnych efektywnych, obliczonych z zastosowaniem wzoru (11)
otrzymano:
I, = 0.232 * eemax

(15)

kwadrat współczynnika korelacji wynosi 0,4544
l>łąd oszacowania ilości remontów Ir wynosi 1,56.
Pozomie nislcie współczynniki korelacji wynikają z faktu, że znaczny odsetek budynków
(prawic 59%) mimo znacznych wpływów eksploatacyjnych nigdy nie uległ żadnym uszkodzeniom.
Wyższa wartość współczynnika korelacji dla odkształceń efektywnych (15) niż dla
zwykłych odkształceń (14) uzasadnia możliwość (i potrzebę) stosowania odkształceń efektywnych do opisu długookresowych wpływów eksploatacyjnych oraz do oceny wpływu
prędkości eksploatacji na szkody w budynkach.
5. Wnioski
L Zależność wpływu maksymalnej prędkości obniżeń na szkody w budynkach jednorodzinnych wymaga dalszych badań. W szczególności należałoby rozpatrywać wielkość
maksymalnych obniżeń w dcresach pomiędzy remontami, jak również próbować bliżej
ocenić rozmiar szkód w ramach wykonanych remontów.
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2. Odkształcenia efektywne redukowane przez upływ czasu znacznie lepiej opisują ilość
zarejestrowanycłi remontów niż odkształcenia rzeczywiste.
3. Konieczne jest podjęcie próby ustalenia wartości parametrów relaksacji wzorów (8),
(11) w oparciu o zarejestrowane szkody w obiektach.
4. Należy dążyć do wypracowania jednorodnej i oficjalnie wymaganej metodologii oceny
długookresowych wpływów eksploatacji górniczej.
Przekazano 30 listopada 1994 r.
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Influence of changes of deformation factores on the extent of
damage to building structures
Abstract
The work presenls the influence of the wali advance rate on the subsidence rate, as
well as on the extent of effective deformations used to determine the effects of mining
over a long period of time. The dependence between the numbers of repairs and the extent
of mentioncd deformation factors was estimated, basing on the major repairs record of
many family houses which for many years had been subjected to mining effects.
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W praey opisano stosowane w pol§kinł górnictwie węglowym metody lokowania pyłów
dymnięowyeh w ^roba^h jsawalowyeht Podana takie w^.ór umo^Ęliwiąjąey obliej^anie wartości
wspóle^Ęynnika eksploataeji w prpsypadku do«iiŁe??6lniania strefy jsawalu. Zapre?Ęent©wany wi^ór
/.weryfikowano na pr?5yklad;?ie praktycznym. Wska^no na możliwofei minimalipaeji oddj^iatywania eksploatacji f^ómigpęąj na powierachnię terenu pr^eję lokowanie pyłów w a=obaeh
^eawałowyeh nie uleglyeh konsolidacji ora?, na i^wiąi^ne f-. tym kenyici ekologicinet
h Wprowadzenie

W^Ęględy ekonomics^ne, wysoki st^ień urbanii^acji QZW m ^ wyc^^e^ywanie się zasobów
węgla w pardach pod terenami nie^budowanymi stwar^ą konieczno^ prowadzenia eksploata^i
w filarach oehronnyefiT Wymaga to prąjektowania i prowadzenia robót z uwzględnieniem zasad
młr minimalizacji wpływów. Do zasad tych można zaliczyć m.in.i stosowanie podsadzki hydraulicznąj, ograniczj^ie pubości wybierania pokładu, prowadzenie eksploatacji specjalnie
uk^tałtowanym frontem: Podsadzanie wyrobisk jest bez wątpienia n^właśeiwszym s p o s ^ m
minimalizowania skutków eksploatacji, podwyższa jednak koszty wydobycia i nie pozwala m
osiąganie dużycli postępów frontu, Ogiwiczanie grubości wybierania powodiye s&aty złoża i jest
niekorzystne także z innycłi, oczywistych względów, Z kolei prowadzenie ek^loataąji specjalnie
uk^tałtowanymi układami frontów nasffęcza pewne frudnoici ruchowe.
Innym problemem ochrony środowiska naturalnego w OZW jest utylizacja różnego
rodzaju odpadów pi^emysłowych, Pomysł lokowania ich w górniczych wyrobiskach poeks=
ploatacyjnych wydąje się naturalny i zasadny. Pierwsze próby deponowania odpadów
polegały na dodawaniu ich do materiału podsadzkowego, nąjczęściej w stosunku ł i ł .
Następnie tworzono nowe technologie pozwalające na lokowanie odpadów w zrobach
zawałowych, Według nie publikowanych d^ych WUQ w
r. wyrobiskach podziemnych
ulokowano 2SS3 000 t odpadów pochodzenia niegómiezego, W ehardcterze dodatku do
podsadzki zdeponowano S 718 0001 odpadów powstałych w procesach przeróbczych, Obecnie
najczęściej praktykuje się lokowanie w zrobach mieszaniny pyłów dymnicowych i elektrowni
28
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i odpadów poflotacyjnych. Technologie lokowania odpadów w zrobach można podzielić na
dwie zasadnicze grupy:
— wykorzystujące wodę do transportu materiału,
— wykorzystujące sprężone powietrze do transportu materiału.
W rozwiązaniach zaliczanych do grupy pierwszej materiały odpadowe transportowane
są instalacją podsadzkową z leja zmywczego szybu wyrobiskami korytarzowymi do ścian.
Przykładowo można tu wymienić rozwiązania stosowane w następujących kopalniach:
— „Bobrek", pokazane schematycznie na rysunku 1. Polega ono na dostarczaniu pyłów
do zrol>6w zawałowych otworami nawierconymi z przekopu położonego nad eksploatowanym
pokładem w celu zlikwidowania zagrożenia pożarowego.

Rys. 1. Przykład technologii stosowanej w KWK „Bobrek"
1 — przekop; 2 — otwory wiertnicze; 3 — zroby
Fig. 2. Tightening of the cavities using boreholes drilled from the gallery above working
1 — gallery, 2 — boreholes, 3 — goafs

— „Pokój", pokazane schematycznie na rysunku 2. Emulgat zatłacza się do zrobów
rurociągiem, którego końcówka zainstalowana jest w kaszcie zabudowanym w najwyższym
punkcie ściany. Zatłaczanie emulgatu prowadzi się w ślad za postępem ściany.
— „Miechowice", pokazane schematycznie na rysunku 3. Zatłaczanie emulgatu odbywa
się rurociągiem zza korków podsadzkowych zabudowanych w wyrobiskach przyścianowych,
Korki podsadzkowe ograniczone są dwoma drewnianymi tamami ryglowymi odległymi od
siebie o 15—30 m.
28
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Rys. 2. Przykład technologii stosowanej w KWK .J^okój"
1 — narociąg; 2 — kaszl
Fig. 2. Example of tightening of ihe goafs from POKÓJ Coal Mine
1 — pipeline. 2 — wooden chock

Rys. 3. Przykład technologii stosowanej w KWK ,^iediowicc"
1 — rurociąg; 2 — korki podsadzkowe
Fig. 3. Tightening of the goafs in the MIECHOWICE Coal Mine
1 — pipeline, 2 — stowing packs
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Ryfłt 4: Pffiyklad le^hnel^ii nosewanąj w KWK „Bolesław Śmiały"
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Pfjsykladem rojswlpanla, w którym wykorsEystene sprężone pewleui^e do transportu
materiału jest teełinologia stosowana również w KWK „Bolesław Śmiały", pokajana
sełiematye?5nie na rysunku S, Pyły wnsportowane były rurociągami bezpośrednio do feiany,
a k h zatłae^Kanie następowało eo 3 = 6 skrawów komb^nu.
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2. Sposób wyznaczania wartości współczynnika eksploatacji ^^a" przy stosowaniu
doszczelniania zrobów zawatowych
2.1. O k r e ś l a n i e p a r a m e t r ó w ś c i ś l i w o ś c i m a t e r i a ł ó w
p r z e z n a c z o n y c h do d o s z c z e l n i a n i a z a w a ł u

odpadowych

Dla określenia wpływu doszczelniania zrobów zawałowych na zmianę wartości współczynnika „a" konieczne było ustalenie w pierwszym rzędzie ściśliwości materiałów przeznaczonych do doszczelniania. Pod pojęciem tym zgodnie z definicją rozumie się zdolność
materiału do zmniejszania swojej objętości pod wpływem przyłożonego obciążenia. Zmniejszanie się objętości pod wpływem przykładanego obciążenia polega na zaciskaniu się porów,
wskutek wzajemnego przemieszczania się cząstek względem siebie, i zmniejszaniu się
odległości między cząstkami poprzez zmiany grubości błonek wody zagęszczonej w punktach
ich kontaktu. Badania ściśliwości dla potrzeb geotechniki należy określać zgodnie z normą
PN-55/B-04488 oraz wytycznymi Instytutu Techniki Budowlanej. Badanie ściśliwości wg
zasad ujętych w wytycznych przeprowadza się w edometrze laboratoryjnym. Istota tych
badań polega na stopniowym obciążaniu próbki materiału umieszczonej w metalowym
pierścieniu, a więc w warunkach uniemożliwiających ł>oczną rozszerzalność próby. Próbę
obciąża się stopniowo zwiększając obciążenie za każdym razem dwukrotnie w stosunku
do poprzedniego. Równocześnie przy każdym stopniu obciążenia mierzy się wysokość próby
Ah. Na podstawie uzyskanych rezultatów zmian wysokości jako funkcji obciążenia oraz
ciężaru właściwego możliwe jest określenie podstawowych parametrów ściśliwości, takich
jak:
— wskaźnik porowatości — e
— porowatość — n
— współczynnik ściśliwości liniowej — a*
— moduł ściśliwości — Ec
Opierając się na prostych związkach można określić:
— wskaźnik porowatości:

7-Ys
Ys

(1)

gdzie:
o
7 — ciężar właściwy [kN/m ]
ys — ciężar objętościowy szkieletu skały [kN/m^]
porowatość:

n=

Y-Ys

(2)

oznaczenia jak wyżej.
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współczynnik ściśliwości liniowej:

a-=11

[m^/kN]

gdzie:
Aei — przyrost wskaźnika porowatości
Aai — przyrost obciążeń
moduł ściśliwości:

A gi hi
-ThT

ri,xT/ 2i
^

(4)

Te właśnie wskaźniki były przedmiotem badań laboratoryjnych wykonanych w Laboratorium Mechaniki Górotworu Katedry Geomechaniki Budownictwa Podziemnego
i Ochrony Powierzchni Politechniki Śląskiej. Badaniom poddano cztery rodzaje prób,
a mianowicie:
— pył odpadowy uzyskiwany w elektrofiltrach,
— odpady poflotacyjne,
— mieszaninę pyłu i odpadu w proporcjach objętościowych 25% i 33% odpadów
i odpowiednio 75% i 67% pyłu.
Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzić można, że zasadnicze parametry materiałów, tj. pyłu i odpadów poflotacyjnych w stanie nieołx;iążonym charakteryzują się
wskaźnikiem porowatości oscylującym w granicach 0,4 czy porowatością ok. 0,3. W stanie
pełnej konsolidacji przy najwyższym stopniu obciążenia równym a = 318,13 [kPa] oba te
wskaźniki są dla wszystkich przypadków praktycznie jednakowe. Dlatego też oceniając
przydatność tych mieszanin do doszczelniania zrobów z punktu widzenia parametrów
ściśliwości można stwierdzić, że skład objętościowy mieszanin może się różnić w czasie
zatłaczania, co nie zmieni badanych własności. Oprócz parametrów ściśliwości wyznaczonych
dla wymienionych materiałów badanych w stanie powietrzno-suchym wykonano dodatkowo
próby określenia wskaźnika dodatkowego osiadania, które nastąpi po zmieszaniu z wodą.
Wskaźniki te wyznaczono z zależności:

. h-h'
1 = —^—

(5)

gdzie:
h — wysokość próby skonsolidowanej w edometrze przy maksymalnym obciążeniu
[mm]
h* — wysokość tej samej próby przy maksymalnym nasyceniu wodą.
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Bezpośrednie wykorzystanie podstawowego parametru ściśliwości, jakim jest moduł
ściśliwości Ec dla warunków pracy zawału, jest trudne do zastosowania, chociażby z uwagi
na brak informacji o rozkładzie i wielkości naprężeń, jakie zaistnieją w momencie konsolidacji
zawału. Dlatego też, aby wykorzystać uzyskane informacje dla tych celów, postanowiono
określić współczynnik konsolidacji mieszanin w postaci:

Ah
Aei
s= —=
ho 1 + Co

(6)

Na podstawie badań można stwierdzić, że wielkość tego wskaźnika wahała się w granicach
0,141—0,164, a po uwzględnieniu wskaźnika osiadania dodatkowego isr wynosić będzie
0,203—0,226.
Biorąc pod uwagę, że w rzeczywistości wielkość naprężeń powodujących konsolidację
zawału będzie znacznie większa od tych w trakcie badań, do dalszych obliczeń przyjęto
górną granicę tego wskaźnika równą s = 0,22.
2.2. O k r e ś l a n i e

wartości

współczynnika

kierowania

stropem

Wartości wszystkich wskaźników deformacji są wprost proporcjonalne do współ*czynnika kierowania stropem. Toteż miarą zmniejszenia deformacji przez doszczelnianie
zrobów jest stosunek wartości współczynnika eksploatacji uzyskiwanego przy tym
sposobie kierowania stropem do uzyskiwanego przy eksploatacji zawałowej.
Opierając się na wynikach wykonanych badań laboratoryjnych oraz metodzie określania
współczynnika eksploatacji „a" zaproponowanej dla eksploatacji zawałowej (Sroka i in.
1987) wyznaczono wartość tego parametru dla zawału doszczelnianego.
Bezpośrednio po dokonaniu eksploatacji nad wyrobiskiem ścianowym utworzy się strefa
zawału, której wysokość obliczyć można porównując objętość tej strefy i wyeksploatowanej
części pc^ładu:
gl = h(Ti^ax-l)l

(8)

gdzie:
g — grubość pokładu [m]
h — wysokość strefy zawału [m]
1 — szerokość wyeksploatowanej przestrzeni [m]
Timax — maksymalna wartość współczynnika rozluzowania skal w strefie zawału
Z zależności (8) obliczyć można wysokość strefy zawału:

Tlmax - 1
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Aby doszczelnianie zrobów mogło dodatnio wpływać na zmniejszenie deformacji powierzcłini terenu, pyły należy wtłaczać przed zaciśnięciem strefy zawału. Dla uproszczenia
załóżmy, że pyły zostaną równomiernie rozłożone tworząc warstwę, której grutwść gp
można obliczyć znając ilość pyłów przypadającą na 1 t wydobycia — wp/ww. Ilość
wydobycia ww i pyłów wp określają zależności:
g p Y p - Wy
"p

(10)
gw Yw = Ww
gdzie:
gp — grułx)ść warstwy pyłów
7w, yp — ciężar objętościowy węgla i pyłów.
Dzieląc stronami równania (10) obliczyć możemy grubość warstwy pyłów

Wp Yw
gp = g

Ww Yp

(11)

Wskutek kompresji warstw nadległycłi pyły i zawał ulegną sprasowaniu. Grubość warstwy
pyłów po sprasowaniu wyniesie;
gp' = g p ( l - s )

(12)

gdzie:
s — współczynnik konsolidacji mieszaniny pyłów i odpadów poflotacyjnych.
Objętość pyłów po sprasowaniu wyniesie:
= V

1

(13)

Wskutek kompresji wartość współczynnika rozluzowania skał w strefie zawału ulegnie
zmniejszeniu przyjmując wartość ^c < Timax.
Nastąpi zmiana objętości strefy zawału wynosząca:

AV, = h l ( T l , - l ) = — Ł L - ( T l e - l )
Mmax - i

(14)

Objętość wyeksploatowanej części pokładu wynosi VE - g 1,
Obliczamy różnicę AV = VE - AVz - Vp:

Sekcja 1

35

Underground Exploitalion Schcx)l *95

AV = g l - g p ' l - g l

1

"He -

Tlniax - 1

(15)

Podstawiając otrzymamy:

'HC - 1

WD Yw

AV = g I

^ w Yp

^max

(16)

1

Współczynnik kierowania stropem wyrażony jest zależnością

AV AV , Wp Yw ,,
, Tic-l
a = hm — = — = 1 - — ^ ^ ^ — ( 1 - s ) -1
t-^oo V e

Ve

Ww Yp

'nmax

(17)

Dysponując wzorem (17) i wynikami badań zamieszczonymi w punkcie 2.1 możemy
wyliczyć wartość współczynnika kierowania stropem znając dodatkowo wartości 'nmax i r[c
oraz ilość pyłów przypadających na 1 t wydobycia. Oczywiście znając wartość współczynnika
a, wyznaczoną w danym rejonie na podstawie wyników pomiarów prowadzonych nad
eksploatacją zawałową, możemy obliczyć wartość współczynnika a dla zawału doszczelnianego bez znajomości wartości Timax i tic.
Na podstawie badań laboratoryjnych wiadomo, że
średnia wartość współczynnika
o

konsolidacji s = 0,22 oraz średni ciężar objętościowy pyłów Y^ = 1,326 [kN/m ], a węgla
Yw = 1,3 [kN/m^].
Natomiast teoretyczna maksymalna chłonność zrobów zaciśniętych wynosi 0,0824 t
pyłów/t wydobycia, a zrobów niezaciśniętych 0,165 t pyłów/t wydobycia. Stąd można
określić wartość współczynnika eksploatacji dla doszczelniania zrobów prowadzonego w ślad
za postępem frontu (przed zaciśnięciem zrobów), gdy wartość a dla zawału wynosi a = 0.7
jako a = 0.58.
3. Przykład weryfikacji praktycznej otrzymanego wzoru
W celu zweryfikowania rozważań teoretycznych poddano analizie wyniki pomiarow
geodezyjnych z terenu kopalni ,Pokój". Eksploatacja prowadzona była w pokł. 510 na
głębokości 800 m z zawałem stropu doszczelnianym pyłami.
Do wyznaczania parametrów teorii S.Knothego zastosowano program komputerowy
(Strzałkowski 1988).
Otrzymano następujące wartości parametrów teorii S. Knothego:
a = 0,58

r = 260 [m]

tgP = 3,1

d = 52 [m]

Wartość błędu procentowego dla osiadań wyniosła 3,1%. Na rysunku 6 przedstawiono
przebiegi osiadań otrzymanych z pomiarów (1) i obliczonych teoretycznie (2).
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Rys. 6. Wykres osiadania
1 — uzyskanych z pomiarów; 2 — obliczonych wg S. Knolhego

l

Fig. 6. The diagrams of mining subsidence
obtaincd from measuremenls, 2 — calculaied using S. Knothe iheory

4. Przykład obliczeń wskaźników deformacji dla porównania wpływów eksploatacji
z zawałem stropu i zawałem doszczelnianym
Jak już zauważono, wartości wszystkich wskaźników deformacji są wprost proporcjonalne
do wartości współczynnika eksploatacji. Wynika stąd, że doszczelnianie zrobów powoduje
zmniejszenie wartości wskaźników deformacji o blisko 20% w stosunku do eksploatacji
zawałowej. W celu lepszego zilustrowania tego spostrzeżenia przedstawiono przykład obliczeń:
osiadań, nachyleń i odkształceń poziomych dla poniższych danych wg teorii S. Knothego
dla przypadku tzw. „nieskończonej półpłaszczyzny":
— głębokość eksploatacji H = 500 m,
— grub)ość eksploatowanego pokładu g = 1 m,
— tangens kąta zasięgu wpływów głównych tgP = 2,
— współczynnik eksploatacji dla zawału stropu a = 0.7 oraz zawału doszczelnianego
a = 0.58.
Wyniki obliczeń pt^cazano na wykresach:
— osiadań — rysunek 7,
— nachyleń — rysunek 8,
— odkształceń poziomych — rysunek 9.
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Rys. 7. Wykres osiadań
1 — a = 0.7; 2 — a = 0.58
Fig. 7. The diagrams of mining subsidence
1 — a = 0.7; 2 — a = 0.58
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Rys. 8. Wykres nachyleń
1 — a = 0.7; 2 — a = 0.58
Fig. 8. The diagrams of slopes
1 — a = 0.7; 2 — a = 0.58
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Rys. 9. Wykres odkształceń poziomych
1 — a = 0.7; 2 — a = 0.58
Fig. 9. ITie diagrams of horizontal deformaiion
1 — a = 0.7; 2 — a = 0.58

Cyfrą 1 oznaczono wyniki uzyskane dla wartości a = 0.7, a cyfrą 2 dla a = 0.58.
Dla eksploatacji zawałowej obliczone wartości maksymalne nachyleń wyniosły
Tmax = 2.80%o, a odkształceń emax = l,68%o. Wartości te należą do przedziału II kategorii
zagrożenia. W przypadku stosowania doszczelniania zrobów uzyskano Tmax = 2,32%o
i emax = l,39%o, a więc wartości z przedziału I kategorii.
5. Podsumowanie
W pracy przedstawiono tecłinologie lokowania pyłów dymnicowych i odpadów poflotacyjnych stosowane w polskim górnictwie. Podano także sposób określania wartości
współczynnika eksploatacji dla lego sposobu kierowania stropem. Przeprowadzone rozważania teoretyczne oraz ich weryfikacja pozwalają na wyciągnięcie następujących
wniosków:
1. Doszczelnianie zrobów zawałowych zaliczyć można do metod minimalizacji wpływów
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. Oczywiście nie jest ono tak efektywne jak
np. stosowanie podsadzki hydraulicznej. Z rozważań teoretycznych potwierdzonych wynikami
pomiarów wynika, że doszczelnianie zrobów zawjdowych pozwala na zmniejszenie wartości
współczynnika kierowania stropem w stosunku do eksploatacji zawałowej o ok. 20%. O tę
samą wartość zmniejszone zatem będą wszystkie wskaźniki deformacji.
2. Do zalet tego sposobu kierowania stropem należy niewątpliwie możliwość pozbywania
się z powierzchni terenu odpadów przemysłowych stosunkowo niskim kosztem. Lokowanie
odpadów z elektrowni może nawet przysparzać kopalniom dochód.
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3. Omawiany sposób kierowania stropem polecić można do szerszego stosowania
w praktyce, tym bardziej, że uzyskiwanie tej samej wartości parametru „a" nie wymaga
ścisłego przestrzegania odpowiedniego składu mieszaniny pyłów i odpadów poflotacyjnych.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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The reuse of waste materiał for sealing old workings and
deformation of ground surface

Abstract
A review of tecłinologies for location of waste materiał woriced out in Połisłi mining
industry łias tx;en given. Tłie fomiula for całculation iłic vałue of factor „a" for tłie
tigłitened roof — fałl cxploitation łias hccn presented. Tłie ecołogicał profits from tlie
waste łocation in tłie goafs due to its removal from tłie surface and minimization of tłie
mining efect on tłie ground surface łias been indicated.

Mai. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej *95, s. 41—56

Kazimierz SZTABA
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Wykorzystanie odpadów górnictwa węgla kamiennego

Słowa kluczowe
Węgiel kamienny-eksploatacja-przeróbloj-przetwórstwo-odpady-surowce
nie-skutki ekologiczne i
gospodarcze-utylizacja-unieszkodliwianie

wtórne-składowa-

Streszczenie
Wyróżnia się trzy główne etapy użytkowania gospodarczego węgli kamiennych:
eksploatację, przeróbkę i przetwórstwo — w tym: chemiczne (węgle koksowe) i produkcję
energii (cieplnej i elektrycznej — węgle energetyczne). W każdym etapie użytkowania
powstają odpady: materiały nieużyteczne dla założonych celów zagospodarowania węgli.
Ich charakterystyki i ilości zależą od licznych czynników złożowych, eksploatacyjnych
i technologicznych. Powszechne dotychczas gromadzenie odpadów, traktowanych jako
materiały całkowicie bezużyteczne, niesie poważne konsekwencje środowiskowe, stwarzając w szczególności barierę odpadową, zagrażającą możliwości kontynuowania użytkowania węgli. Z drugiej strony odpady te mają własności pozwalające na bezpośrednie
lub potencjalne — po stosownym uzdatnieniu — wykorzystywanie ich do innych celów.
Omówiono charakterystykę odpadów, szczególnie powstających w etapach: eksploatacji
i przeróbki węgli. Na tej podstawie nakreślono główne kierunki ich użytkowania,
a także jego warunki — w szczególności zakres niezbędnej utylizacji — modyfikacji
własności odpadów przeznaczonych do różnych zastosowań oraz zarys odnośnych rozwiązań technologicznych. Omówiono przypadki powstawania odpadów niebezpiecznych,
wymagających unieszkodliwiania.
1. Powstawanie i charakterystyka odpadów
W poszczególnych fazach użytkowania stałych surowców kopalnych występują różnorodne
produkty (główne i uboczne) oraz zróżnicowane skutki gospodarcze (straty) i środowiskowe
(zagrożenia główne i uboczne oraz uciążliwości). Zróżnicowanie produktów na główne
i uboczne dotyczy z reguły wyróżnienia koncentratów — produktów o właściwościach
odpowiadających zamierzonym celom użytkowania kopaliny, oraz odpadów — produktów
nie mających zastosowania w związku z owymi celami, przynajmniej na danym etapie
użytkowania kopaliny. Powstawanie odpadów jest nieuniknione. Żadna kopalina nie posiada
w stanic surowym — w postaci występującej w złożu, a następnie urobku górniczego —
pełnych własności użytkowych. W kolejnych stadiach jej użytkowania — ekspoloatacji.
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przeróbce oraz przetwórstwie — doprowadza się ją najpierw do postaci surowca o własnościach odpowiadających żądaniom odbiorców. Służy temu eksploatacja selektywna, a przede wszystkim procesy przeról)cze. Powstają przy tym odpady złożone z nieużytecznych
w danej sytuacji składników urobku — fragmentów skal towarzyszących kopalinie i innych
składników płonnych (w przypadku węgla jest to tzw. substancja mineralna zewnętrzna).
Owe surowce zużytkowuje się następnie zgodnie z przeznaczeniem. W wyniku prowadzonych
w tym stadium procesów przetwórczych powstają inne odpady, zawierające nie usunięte
wcześniej lub niemożliwe do usunięcia składniki nie posiadające własności użytkowych.
W przypadku węgla są to pozostałe po przeprowadzeniu procesów przeróbczych składniki
I^onne urobku (substancja mineralna zewnętrzna) oraz zawarta w węglu wewnętrzna
substancja mineralna (tworząca tzw, popiół), która występowała już jako składnik pierwotnej,
złożotwórczej substancji roślinnej i innych subtelnych zanieczyszczeń tej substancji. Następujące w kolejnych stadiach użytkowania węgla istotne zmiany charakterystyki ich nadawy
(materiału wejściowego) oraz produktów (materiałów wyjściowych) powodują odpowiednio
znaczne zróżnicowanie odpadów powstających w tych stadiach.
1.1. O d p a d y

p o w s t a j ą c e przy

eksploatacji

węgla

W trakcie eksploatacji węgla nie jest możliwe ani zupełne (czyste) wybranie kopaliny
występującej w złożu, ani wybranie jej w postaci nie zanieczyszczonej współwystępującymi
skałami — w tym przerostami i wtrąceniami śródpokładowymi — tworzącymi wspomnianą
już, zewnętrzną substancję mineralną. Oczywiste przyczyny takiego stanu nie są przedmiotem
niniejszych uwag. Przygotowanie eksploatacji wymaga prowadzenia wyrobisk udostępniających i pomocniczych (technicznych) poza złożem. Pozyskiwany z tych wyrobisk materiał
skalny (kamień) jest na ogół wydobywany na powierzchnię, tworząc odpady eksploatacyjne
(górnicze) częściowo wykorzystywane do różnych celów, lecz najczęściej składowane na
zwałowiskach (hałdach). Odpady te składają się ze stosunkowo czystego materiału skalnego
0 składzie mineralnym i własnościach zgodnych z rodzajem i charakterystyką skał występujących w otoczeniu złoża. Uziamienie tych odpadów zależy od techniki urabiania i jest
z reguły grube. Zawartości skały węglowej i jej składników — np. pirytu — są pomijalne
z wyjątkiem części materiału pochodzących z partii przyzłożowych, mogących obfitować
w przerosty.
1.2. O d p a d y

z przeróbki

węgla

Procesy przeróbki węgla, których celem jest uzyskanie koncentratów handlowych —
z reguły o określonych maksymalnych zawartościach popiołu i siarki oraz uziamieniu
(sortymenty handlowe węgla energetycznego) — wymagają stosowania rozmaitych procesów
technologicznych występujących w zróżnicowanych układach zależnie od charakterystyki
nadawy (urobku) i wymagań odbiorców produktów handlowych (por.: Sztaba, Blaschke
1994). Powoduje to powstawanie odpadów przeróbczych o różnorodnych własnościach.
Najczęściej wyróżnia się odpady;
a) grubouziarnione, wydzielane w procesach wzbogacania grawitacyjnego węgla grubego
1 średniego (także w zanikowo występującym jeszcze gdzieniegdzie wzbogacaniu ręcznym);
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składają się one z reguły z substancji mineralnej zewnętrznej, występującej w postaci
wolnycłi ziam skały płonnej i zrostów o znacznej gęstości, ubogicłi w substancję palną;
w odpadach tycłi koncentruje się także podstawowa część pirytu występującego w urobku
węglowym; te odpady powstają — dzięki pełnemu wzlx)gacaniu węgla grubego i średniego —
na ustabilizowanym poziomie ilościowym, w przybliżeniu proporcjonalnym do produkcji
odnośnycłi sortymentów uziamienia,
b) miatowe, pocliodzące z wzbogacania grawitacyjnego miałów; skład ich jest podobny
jak odpadów grubouziamionych, zawierają jednak zwykle więcej przerostów, a więc i więcej
substancji palnej; uzysk pirytu w postaci ziam wolnych i zrostów jest tu wyższy niż
w odpadach grubych, niezależnie od jego wyższej zawartości w miałach, wynikającej
z charakterystyki rozdziału pirytu pomiędzy klasami ziarnowymi; ta grupa odpadów występuje
ol)ecnie na poziomie ustabilizowanym tylko w przypadku węgli koksowych, wzłx)gacanych
w pełnym zakresie uziamienia; przewidywany i stopniowo realizowany — zwłaszcza
w przypadku węgli o podwyższonej zawartości siarki — rozwój wzt)Ogacania miałów węgli
energetycznych wywoła jako skutek uboczny znaczny wzrost produkcji tej kategorii odpadów
z przeróbki węgla,
c) mułowe, na które składają się odpady flotacyjne z węgli koksowych oraz nie
użytkowane muły węgli energetycznych, wydzielanych głównie w procesach klarowania
wód obiegowych i zrzutowych w zakładach wzbogacających wszystkie typy węgli
i deponowanych w klarownikach i osadnikach stałych; odpady te składają się z najdrobniejszych frakcji zewnętrznej substancji mineralnej (zwłaszcza jej składników ilastych
tworzących główną część tzw. mułów pierwotnych) oraz z tzw. mułów wtórnych (ścierów)
powstających w wyniku mechanicznej degradacji ziarnowej skał w trakcie procesów
technologicznych i transportowych w zakładzie przeróbczym; odpady flotacyjne niosą
nieznaczne ilości substancji palnej, muły po klarowaniu mogą natomiast zawierać jej
do parudziesięciu procent, z wspomnianej już charaktrystyki rozkładu pirytu wynika
natomiast praktyczny brak tego składnika w odpadach mułowych; ilość odpadów mulowych z węgli energetycznych będzie się zwiększała w miarę upowszechniania wzbogacania miałów, co spowoduje gospodarczą konieczność wzbogacania również frakcji
mułowej — zmniejszy to ogólną ilość materiału odpadowego, jaka powstawałaby bez
prowadzenia wzbogacania, lecz przede wszystkim zmniejszy zawartość w nim substancji
palnej, a więc jej straty w odpadach.
1.3. O d p a d y

z przetwórstwa

węgla

Szczegółowe omawianie zagospodarowania odpadów z przetwórstwa węgla nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania. Należy jednak przypomnieć istotny wpływ na ich
ilość i charakterystykę sposobu przygotowania węgla do celów przetwórstwa. Odpady
powstające przy przetwórstwie chemicznym węgli koksowych nie mają charakteru substancji mineralnych i nie będą tu omawiane. Powęglowe odpady przetwórcze wymagające
zagospodarowania to praktycznie wyłącznie odpady powstające w związku z pozyskiwaniem energii cieplnej i elektrycznej ze spalania węgla energetycznego. Własności
tych odpadów oraz ich ilości, określające możliwości zagospodarowania, zależą w określonym stopniu od charakterystyki węgla przeznaczonego do spalania. Ta zaś jest
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wynikiem działania górnictwa, zwłaszcza zakresu i skuteczności procesów wzbogacania
węgla energetycznego. Należy tu przypomnieć, że znacząca ilość energii cieplnej pocłiodzącej ze spalania węgla to jeszcze ciągle energia uzyskiwana przez tzw. odbiorców
rozproszonycłi: w gospodarstwacłi domowych, małycłi koUowniacłi osiedlowych i niewielkich zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Osiągalne tam warunki spalania
są zdecydowanie mniej korzystne niż w dużych jednostkach (elektrowniach i elektrociepłowniach) zawodowych, co w istotnym stopniu wpływa na rodzaj powstających
odpadów, które ponadto mogą zostać silnie rozpraszane. Przegląd problematyki odpadów
powstających w związku z użytkowaniem węgla kamiennego nie może więc pominąć
i tego zakresu. Podstawowe rodzaje odpadów przetwórczych, to:
a) żużle powstające z przetworzonych termicznie i stopionych lub nadtopionych składników
płonnych spalanego węgla — przede wszystkim substancji mineralnej zewnętrznej, w znikomej części z wewnętrznej; ilość, skład i inne własności tych żużli zależą od ilości
i charakterystyki niepalnych składników używanego węgla, a także od warunków przebiegu
procesu spalania; zależność ich ilości od stopnia wzbogacenia węgla jest oczywista,
b) popioły lotne i pyły dymnicowe powstają przede wszystkim z uwolnionej w wyniku
spalania węgla substancji mineralnej wewnętrznej, przy niewielkim udziale resztek niektórych
składników substancji zewnętrznej; ich ilość i charakterystyka nie zależą od sposobu
przygotOAyania węgla do spalania,
c) gazy paleniskowe, których skład zależy przede wszystkim od przebiegu procesu
spalania; jedynie zawartość głównego składnika groźnego dla środowiska, jakim jest dwutlenek
siarki (SO2), w sposób oczywisty wynika z ilości siarki (w tym możliwej do usunięcia
w znacznej części w stadium przeróbki węgla siarki pirytowej) wprowadzonej z węglem;
usuwanie tego gazu ze spalin na drodze ich odsiarczania (najczęściej poprzez wiązanie
SO2 związkami wapnia w CaS04) stwarza nowe odpady w postaci syntetycznego gipsu.
2. Skutki środowiskowe i gospodarcze powstawnia i składowania odpadów
2.1. P o d s t a w o w e

przesłanki

zagospodarowywania

odpadów

Podstawowe powody zainteresowania zagospodarowaniem odpadów — w tym przypadku
powstających w związku z użytkowaniem węgla kamiennego, to:
a) przesłanki gospodarcze; brak możliwości pełnego wydzielenia substancji węglowej
i ewentualnie innych składników użytkowych do koncentratu i pozostawanie ich w odpadach
powoduje ujemne skutki gospodarcze; dotyczy to głównie strat substancji palnej (a w niej
również cennych składników chemicznych), pozostającej w odpadach kolejnych stadiów
użytkowania węgla; niepalne składniki urobku węglowego, przechodzące stopniowo do tych
odpadów, wykazują ponadto określone własności, które umożliwiają zastosowanie ich —
zwykle po uprzednim dodatkowym uzdatnieniu — do różnych celów gospodarczych; jest
to także w dużej części materiał, który może być zastosowany do rozmaitych prac
inżynieryjnych — budowy obiektów ziemnych itp.; możliwość zmniejszania strat substancji
węglowej drogą ulepszania wyników przeróbki, a także stosunkowo niewielka wartość
rynkowa i dostępność większości analogicznych, naturalnych surowców i materiałów przesuwają jednak na dalszy plan uzasadnienia ekonomiczne zagospodarowywania odpadów.
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aczkolwiek bynajmniej ich nie wyłączają, jak to często przedstawia się w ramach prezentowania i popularyzowania problematyki odpadowej; wymienione powody wysuwają na
plan pierwszy uzasadnień zagospodarowywania odpadów
b) przesłanki środowiskowe: wynikające przede wszystkim z konsekwencji kontaktu
odpadów, zwłaszcza składowanych na stałe lub przejściowo, z elementami środowiska
przyrodniczego; bardzo różnorodne skutki bezpośrednie, jakie powoduje składowanie odpadów
w stanie środowiska przyrodniczego, można usystematyzować — ze względu na charakterystykę samych odpadów oraz owych skutków — jak następuje:
A) oddziaływania bierne — polegające na:
A.a) zajmowaniu terenu, którego nie można wskutek tego wykorzystać w innym celu,
A.b) dewastacji krajobrazu stwarzającej poza wszystkimi innymi skutkami także dyskomfort estetyczny odczuwany przez mieszkańców,
B) oddziaływania czynne — obejmujące:
B.a) deformacje terenu — w przypadku słabego podłoża przy wielkich masach nagromadzonych odpadów; deformacje te odnoszą się w praktyce jednak głównie do sztucznych
obwałowań stawów osadowych (osadników), w których składuje się drobnouziamione odpady
w postaci zawiesiny, z biegiem czasu sedymentującej. lecz długo zachowującej własności
masy półpłynnej lub upłynniającej się (tiksotropowej) — deformacje obwałowań (łub ich
naruszenie w inny sposób, a także wadliwe wykonanie!) mogą prowadzić do ich przerwania,
mogącego mieć bardzo poważne, wielostronne, również tragiczne skutki,
B.b) zanieczyszczanie otoczenia składowiska przez drobnouziamione frakcje odpadów,
rozwiewane przez wiatry lub wymywane przez wody deszczowe; materiał ten zmienia
strukturę gleby, a zwłaszcza może wprowadzać do niej — zależnie od składu chemicznego —
związki szkodliwe dla środowiska (toksyczne, żrące itp.), a także mogące wywoływać —
po wniknięciu do organizmu ludzkiego (głównie do płuc) — schorzenia zawodowe (pylice)
o czasami ciężkim przebiegu i poważnych rokowaniach,
B.c) zanieczyszczanie otoczenia składowiska: gleby, wód i atmosfery przez aktywne
produkty samorzutnie przebiegających przemian chemicznych substancji zawartych w odpadach, zwłaszcza produktów utleniania tlenem powietrza szczególnie w obecności wody
(także tlenu rozpuszczonego w wodzie) takich związków, jak siarczki metali ciężkich (np.
w przypadku odpadów węgla kamiennego jest to najczęściej piryt — FeSz) i inne, łatwo
utlenialne — lub podlegające innym przemianom — substancje, w tym organiczne; rozpuszczalne w wodzie oraz lotne produkty tych procesów (SO2, NOx, CO, związki cykliczne
itp.) mogą migrować w środowisku w sposób niemożliwy do przewidzenia i opanowania,
na znaczne odległości.
Zasięg i skała wymienionych oddziaływań zależą od charakterystyki nagromadzonych
odpadów oraz składowisk, jak (Szczęśniak 1990):
— rodzaju odpadów (w tym postaci, w jakiej występują),
— składu chemicznego odpadów,
— ilości odpadów na składowisku,
— stopnia rozdrobnienia materi^u odpadowego,
— chrakterystyki skał podłoża składowiska,
— konfiguracji przestrzennej składowiska (w tym postaci i sposobu wykonania obwałowań
osadników),
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intensywności opadów atmosferycznych w rejonie składowiska,
dostępności składowiska dla wiatrów.
Wymienione czynniki oddziaływują w skomplikowanycłi układach zależnych od warunków
lokalnych.
2.2, S k u t k i ś r o d o w i s k o w e
kamiennego

powstawania

odpadów

Skutki środowiskowe użytkowania węgla kamiennego
przedstawia tabela 1.

z

węgla

przykładowo energetycznego

Tabela 1. Prcxiukiy (główne i uboczne) oraz zróżnicowane skuiki dla środowiska (zagrożenia: główne i uboczne oraz uciążliwości) powstające w związku z użytkowaniem energetycznego węgla kamiennego (Sztaba 1994)
Table 1. Products (main products and by-products) and diversificaied effects for the cnvironment (hazards:
main and indirect also noxiousness) origined in connection with power hard coal utilization
Stadium użytkowania

Produkty

Źródła skutków
środowiskowych

EKSPLOATACJA
(kopalnia)

węgiel surowy
wody kopalniane,
stałe odpady kopalniane

piryt, popi(^
sole (zwłas7xza C!~), zawiesina,
zajmowanie terenu, piiyt*

WZBOGACANIE
(zakład przeróbki węgla)

koncentrat węglowy,
odpady stałe,
wody popłuczkowe

piryt, zajmowanie terenu,
zawiesina, odczynniki**

ELEKTROWNIA
(el ektrociepło wni a)

energia elektryczna,
(energia cieplna),
odpady elektrowniane***

(ciepło odpadowe)****,
[patrz***]

ODBIORCY
ROZPROSZENI*****

energia cieplna,
popiół i żużel,
spaliny

zanieczyszczenie otoczenia,
CO. SO2

PRODUKCJA
ENERCn

* Odpady kopalniane nie zawierają znaczących koncentracji pirytu.
** Resztkowe koncentracje odczynników flotacyjnych (węgiel koksowy) i flokulantów.
Główne rodzaje odpadów elektrownianych i skutki ich składowania dla środowiska:
— żużel: zajmowanie terenu (zanieczyszczanie), możliwe zawartości związków szkodliwych tworzących się przy
niecałkowitym spaleniu substancji palnych,
— popi<y lotny: zajmowanie terenu, zanieczyszczanie otoczenia,
— spaliny: SO2, NO*, aerozole, CO2, (CO); większość strych odpadów elektrownianych nadaje się do różnych
fomi utylizacji, najczęściej do produkcji szerokiego asortymentu materiałów budowlanych.
**** Ciei^o odpadowe jest specyficznym rodzajem „odpadów", mogącym wpływać na lokalny stan klimatu,
a przede wszystkim na temperaturę, a więc i m.in. nasycenie tlenem wód powierzctiniowych, a stąd na warunki
życia wszelkich organizmów.
***** Gospodarstwa domowe, zakłady produkcyjne (zwykle małe) i warsztaty, kotłownie blokowe i osiedlowe
spalające węgiel do celów grzewczych.

W rozwiniętym ujęciu opisowym, w miarę pełny katalog skutków środowiskowych
i gospodarczych użytkowania węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem powstawania odpadów, przedstawia się następująco (Sztaba 1993). Podanie tego wykazu w zakresie
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przekraczającym tytułowe ramy niniejszego opracowania ma na celu ukazanie problemu
odpadów w kontekście całokształtu systemu użytkowania węgla. Podobnie jak w treści
rozdziału 2.1, wykaz tycłi skutków podano w zwięzłym układzie konspektowym. Nawiązuje
on do ogólnej specyfikacji takicłi skutków, podanycłi w powołanym rozdziale.
2,2,L Skutki ekologiczne wydobywania węgla kamiennego i spalania go w elektrowniacli
cieplnycłi — skutki te nie są specyficzne tylko dla takiego układu użytkowania węgla,
jednak fakt uzyskiwania w Polsce około 64% całej produkcji energii elektrycznej z elektrowni
cieplnycłi spalającycłi węgiel kamienny pozwala na przypisanie temu układowi decydującej
roli w powstawaniu omawianycłi skutków. Podobnie, naturalna lokalizacja kopalń dającycłi
około 98% wydobycia węgla i jego odbiorców — głównie elektrowni cieplnych —
spalającycłi około 26% węgla w kraju, na terenie województwa katowickiego — wykazującego
największą gęstość zaludnienia i największą koncentrację przemysłu w Polsce — wymaga
odnoszenia głównego nasilenia tycłi skutków (a praktycznie całości skutków powodowanych
przez procesy wydobywania i przeróbki węgla) do obsz^u tego województwa (Blaschke
i in. 1989).
2.2.1.1. Skutki bierne:
a) zajmowanie powierzchni terenu na budowę zakładów górniczych, przerółKzych
i elektrowni,
b) zajmowanie terenu na składowiska odpadów kopalnianych, przeróbczych i elektrownianych,
c) dewastacja krajobrazu.
2.2.1.2. Skutki czynne:
a) deformacje terenu — powstawanie szkód górniczych, zmiana stosunków wodnych,
b) wprowadzanie do środowiska przyrodniczego znacznych iłości materiałów odpadowych
o bardzo zróżnicowanym charakterze, powstających w każdym z etapów ciągu procesów:
górniczych, przeróbczych i spalania węgla w elektrowniach; stanowią one podstawowy
problem ekologiczny — patrz punkt 2.2.2.
2.2.1.3. Zapobieganie tym skutkom i likwidacja już powstałych powinny mieć charakter
działań kompleksowych, zmierzających do:
a) racjonalizacji zużycia energii — istotnej oczywiście nie tylko przez wzgląd na
problemy ochrony środowiska — w celu zmniejszenia ogólnej skali także skutków jej
pozyskiwania,
b) ograniczania i stopniowej likwidacji nadpoziomowego składowania odpadów, a w dalszym etapie likwidacji już istniejących i powstających ol)ecnie składowisk — zmniejszania
skutków biernych oddziaływania na środowisko,
c) zmniejszania możliwości czynnego oddziaływania omawianych procesów na środowisko:
— racjonalizacja założeń i technik eksploatacyjnych, zaniechanie wydobycia na zawał,
ulepszanie metod i techniki podsadzania wyrobisk,
— wzbogacanie węgla przed spalaniem, zarówno w celu zmniejszenia możliwości
przedostawania się zanieczyszczeń do środowiska w dalszych etapach omawianych procesów
(abstrahując od uzasadnień technologicznych i ekonomicznych tego postulatu), jak i skoncentrowania tych zanieczyszczeń w ograniczonej ilości odpadów przeról>czych, podlegających
następnie utylizacji lub likwidacji.
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opracowanie i stworzenie warunków realizacji (stymulacja prawno-ekonomiczna)
wariantowych (do wyboru przez zainteresowane jednostki gospodarcze) programów
zagospodarowywania odpadów powstających w kolejnych etapach procesu produkcji energii.
2,2.2. Odpady powodują szczególne problemy ekologiczne ze względu na swoje właściwości, stwarzające często czynne zagrożenia środowiskowe: znaczną różnorodność utrudniającą jednolite postępowanie z nimi, zasadniczą nieprzydatność do bezpośrednich zastosowań
użytkowych oraz wielką ilość.
2.2.2,1. Odpady stałe:
a) grulx)uziamione odpady kopalniane, przerólx;ze i elektrowniane:
— zajmują teren na składowiska,
— zawierając z reguły pewne ilości substancji węglowej, stwarzają — zwłaszcza wobec
ułatwionego dostępu wody i tlenu atmosferycznego (znaczna porowatość ich nagromadzeń)
i przy ot)ecności łatwo utleniającego się z wydzielaniem ciepła, pirytu — niel)ezpieczeństwo
samozapalenia z wydzielaniem następnie do atmosfery i do wód powierzchniowych produktów
spalania o własnościach zależnych od składu części palnych,
b) drobnouziamione odpady przerót)czc — u^ansportowane z reguły w postaci zawiesiny —
oraz elektrowniane:
— zajmują teren na składowiska,
— stwarzają nielx;zpieczeństwo wdarcia się — w przypadku istnienia odpowiednich
warunków — nic osadzonej jeszcze i nie zestalonej zawiesiny, do sąsiadujących wyrobisk
podziemnych, a także niekontrolowanego przedostawania się wody osadowej do wód
powierzchniowych i podziemnych, które mogą zostać zanieczyszczone przez stałe i rozpuszczone składniki takiej wody,
— po wyschnięciu powierzchni składowiska możliwa jest jej erozja eoliczna powodująca
zapylenie okolicznych terenów,
— możliwy jest rozkład zawartych w nich drobnouziamionych siarczków (pirytu)
z zakwaszaniem wód, do których mogą się przedostawać rozpuszczalne produkty rozkładu,
— zawierając zwykle (odpady przeróbcze, zwłaszcza muły z klarowania wód) podwyższone zawartości części palnych — substancji węglowej — są potencjalnym źródłem tej
substancji, możliwej do pozyskania w przypadku prowadzenia wzbogacania takich odpadów
przed skierowaniem na składowisko.
2.2.2.2. Odpady ciekle:
a) wody kopalniane, które są odpadami uciążliwymi dla środowiska w przypadku
zawierania rozpuszczonych substancji w stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne —
dotyczy to przede wszystkim soli, a głównie chlorku sodu; w mniejszym stopniu zagrożenie
dotyczy obecności zawiesin stałych; wody z niektórych obszarów mogą wykazywać podwyższoną radioaktywność,
b) wody zrzucane z zakładów przeróbczych (mogą zawierać składniki wymienione
poprzednio przy odpadach drobnouziamionych) i energetycznych (głównie jako nośniki
ciepła odpadowego, w mniejszym stopniu — przy prawidłowym toku procesów technologicznych — składniki rozpuszczone lub zawieszone, mające znaczenie dla stanu
środowiska).
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2,2.2.3. Odpady gazowe (nie uwzględnia się gazów złożowych, w tym metanu, traktowanego jako kopalina towarzyszka):
a) powietrze wylotowe z wentylacji kopalń — ujemne znaczenie dla stanu środowiska
można pominąć, poza ewentualnie najbliższym sąsiedztwem szybów wydechowych,
b) odpadami gazowymi z zakładów przeróbki węgla są pary substancji używanych do
flotacji węgla (aktualnie w Polsce nie dotyczy węgla energetycznego) oraz para i gazy
odlotowe z suszenia węgla (dotyczy brykietowni) — zanieczyszczenia o znaczeniu lokalnym,
nawet po ewentualnym rozpowszechnieniu wspomnianych technologii,
c) gazy paleniskowe z elektrowni — główne odpady gazowe w całym cyklu
wytwarzania energii w omawianych układach — zawierają produkty rozkładu termicznego składników węgla użytego jako paliwo, szczególne zagrożenie dla środowiska
stwarzają:
— tlenki siarki (SO2) — podstawowe zagrożenie — i azotu (NOx). a także nadmiar
CO (niewłaściwe prowadzenie procesu spalania),
— inne zagrożenie dla środowiska stwarzają pyły unoszone przez wyrzucane do atmosfery,
niedostatecznie oczyszczone gazy paleniskowe.
2,2,3. Ograniczenia dla produkcji energii elektrycznej wywoływane przez zagrożenia
ekologiczne.
2.2.3.1. Wymieniony poprzednio kompleks wpływów, jakie wywiera na środowisko
przyrodnicze sam proces górniczej eksploatacji podziemnej węgla kamiennego, zwłaszcza
przy znanych — ogólnie wspomnianych w uwadze wstępnej — warunkach województwa
katowickiego, należy rozpatrywać również jako czynnik mogący ograniczyć wydobycie
węgla kamiennego dla energetyki na poziomie wynikającym z prognoz gospodarczych.
2.2.3.2. Najpoważniejszym ograniczeniem wydobycia węgla — a stąd i produkcji energii
w (^alanych nim elektrowniach — jest problem odpadów:
a) odpady stałe — szacuje się, że około 90% wszystkich odpadów przemysłowych
powstających w województwie katowickim pochodzi z wydobycia węgla i spalania
go w elektrowniach cieplnych; spowodowany tym stan klęski ekologicznej w tym
województwie i — częściowo już — na przyległych obszarach województw: krakowskiego i bielsko-bialskiego, może stać się czynnikiem paraliżującym nie tylko ewentualny wzrost, ale też utrzymanie dalszej eksploatacji węgla na poziomie niezbędnym
dla pokrycia potrzeb energetyki cieplnej w Polsce; dotyczy to łącznie wszystkich
rodzajów odpadów stałych,
b) odpady ciekłe, stanowiące ograniczenie dla wydobycia węgla, to przede wszystkim
zasolone wody kopalniane; powodują one między innymi podniesienie zawartości soli
w ciekach powierzchniowych — zwłaszcza w Wiśle i jej górnośląskich dopływach — do
wartości powodujących przejście ich (głównie przy niskich stanach wód) do pozaklasowej
kategorii jakości,
c) odpady gazowe, zawierające SO2 (wiążący się z wodą na H2SO3, a następnie z tlenem
powietrza na H2SO4), są kolejnym czynnikiem, którego udział w degradacji środowiska
jest zjawiskiem ograniczającym dla wydobycia węgla do celów energetycznych; znaczenie
zagrożenia przez tlenki azotu nie jest jeszcze dotychczas wystarczająco dokładnie rozpoznane
ilościowo.
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3. Założenia i kierunki zagospodarowywania odpadów
Przedstawione okoliczności uzasadniające konieczność pilnego i wielostronnego rozwiązania zadań zagospodarowywania odpadów powstających w górnictwie węgla kamiennego
pozwalają na sformułowanie — w różnym stopniu już znanych i częściowo realizowanych —
zasad i niektórych możliwości szczegółowych postępowania w zakresie owego zagospodarowania, rozumianego:
— w pierwszym rzędzie jako zapobieganie szkodliwemu wpływowi na środowisko
omawianych odpadów lub niwelowanie tego wpływu i kolejno
— jako gospodarcze wykorzystywanie odpadów i ich składników mających l)ezpośrednie
lub potencjalne własności użytkowe.
3.1. P o d s t a w o w e

założenia

zagospodarowywania

Problemy profilaktyki i likwidacji zagrożeń
wykazano poprzednio — w sferze pilnych zadań
z procesem wydobycia (punkt 2.2.3.1) warunkują
w miarę rozwoju szeroko rozumianych założeń,
węgla (Sztaba 1993).

odpadów

środowiskowych dotyczą — jak już to
głównie odpadów. Ograniczenia związane
sam ten proces i będą ulegały modyfikacji
zasad i techniki eksploatacji podziemnej

3,1.1. Odpady stałe:
a) nie można liczyć na zwiększenie dostępnej powierzchni składowisk takich odpadów,
przeciwnie — konieczność dokonania zwrotu w dotychczasowym stanie i zmierzania do
odtworzenia możliwych do przyjęcia warunków środowiskowych — zwłaszcza w województwie katowickim — wymusza zmniejszanie powierzchni tych składowisk; analogiczne przyczyny nie pozwalają na realne przewidywanie możliwości tworzenia składowisk odpadów
poza tym województwem (eksportu odpadów kopalnianych i przerótx;zych) ani na zwiększanie
powierzchni już istniejących w innych województwach składowisk odpadów elektrownianych;
jedyne realne przedsięwzięcia tego typu to wypełnianie dużych pustek poeksploatacyjnych
(typu np. odkrywek po wybraniu węgla brunatnego), jednak znaczna powszechna wrażliwość
na wszelkie przedsięwzięcia związane z hasłem odpady może wszystkie takie działania —
podejmowane wyłącznie dla przypadków indywidualnych, wspólnie z właściwymi władzami
terenowymi — znacznie utrudnić,
b) pewna część składników odpadów ma charakter odpowiadający różnym surowcom
mineralnym pozyskiwanym z innych kopalin, pozwala to na wykorzystywanie ich
jako substytutów w licznych gałęziach produkcji, obecnie najszerzej w przemyśle
materiałów budowlanych; ten kierunek utylizacji odpadów — zgodny z zasadą kompleksowego wykorzystywania kopaliny oraz powstających z niej surowców wtórnych
i odpadowych — ma możliwości dalszego rozwoju, może objąć — poza upowszechnieniem już w dużym stopniu rozpoznanych możliwości wykorzystywania składników
odpadów elektrownianych (zwłaszcza popiołów lotnych) — jeszcze inne składniki
odpadów, np. piryt zawarty w odpadach po wzt)ogacaniu węgla, jako surowiec siarkonośny (dodatkowo osiągnie się zagospodarowanie tego bardzo uciążliwego składnika
odpadów) (Sztaba, Blaschke 1993),
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c) własności mecłianiczne dużej części odpadów pozwalają na stosowanie ich w prostych
pracach inżynierskich — niwelacji terenu, budowie podłoży dróg itp., ten kierunek również
zmniejsza ilość nie zagospodarowanych odpadów,
d) wszystkie działania utylizacyjne wymagają jednak surowców o jakości zgodnej z proponowanym przeznaczeniem, uwzględniając, że są one i będą użytkowane przez inne jednostki —
nie kopalnie ani elektrownie — należy uznać za warunek konieczny nadanie im wymaganej
jakości i innych cech produktu handlowego, co będzie wymagało dodatkowych zabiegów technologicznych i organizacyjnych, których koszty olx;iążą koszty wytwarzania energii w omawianym
kompleksie; nic wydaje się możliwe osiągnięcie postępu w utylizacji odpadów bez określonych
zamierzeń inwestycyjnych, których zasadność gospodarcza (w tym opłacalność ekonomiczna)
musi być przedmiotem odrębnych studiów w każdym konkreUiym przypadku,
e) główną przeszkodą dla zamierzeń pełnej utylizacji odpadów jest brak możliwości
zbilansowania ich ilości, a zwłaszcza bardzo znacznej ilości odpadów wtórnych, jakie muszą
pozostać po procesach utylizacyjnych, z potrzebami rynku surowca (materiału), jaki ma się
wytworzyć (jaki można zastąpić), produktem powstałym z przetworzenia odpadów,
f) w świetle stwierdzenia zawartego w punkcie e, najbardziej perspektywiczną, ze
względu na ilość odpadów, możliwość zmniejszenia ilości odpadów, jakie są lub miałyby
być składowane, stwarza jednak umieszczanie ich w pustkach poeksploatacyjnych (analogicznie do możliwości wypełniania wyrobisk po eksploatacji odkrywkowej — punkt a);
możliwość ta — wykorzystywana przez wiele kopalń drogą tworzenia kompozycji podsadzkowych z udziałem odpadów — powinna być rozszerzana z uwzględnieniem także
możliwości bezpiecznego lokowania odpadów w wyrobiskach podziemnych, niezależnie od
ich funkcji jako składników podsadzki, w celu zwiększenia ich ilości,
g) składowiska odpadów zawierających składniki szkodliwe dla środowiska (punkt 2.1)
wymagają opracowania i wdrożenia niezl)ędnych środków zabezpieczających przed przenikaniem tych składników lub produktów ich przemian chemicznych poza składowisko.
3.1.2. Odpady ciekłe zasolone, stwarzające największe zagrożenie zanieczyszczeniem
wody, muszą być odsalane, zgodnie z j>odjętymi już przedsięwzięciami — sam problem
doczekał się już wielostronnych opracowań.
3.1.3. Odpady gazowe: zagadnienie dotyczy (przy obecnym stanie) praktycznie wyłącznie
gazów paleniskowych, a w nich przede wszystkim zawartości związków siarki, związków
azotu (wymagających dokładniejszego rozpoznania) i bardzo drobnouziamionej frakcji pyłów
lotnych. Usunięcie tej ostatniej wymaga poprawy odpylania gazów kominowych. Problem
odsiarczania spalin należy przeformułować na zadanie uniemożliwienia przedostawania się
do środowiska przyrodniczego siarki zawartej w wydobywanym węglu i jej związków.
Biorąc pod uwagę przeważającą postać pirytową tej siarki, istniejące (na ogół w pełni
sprawdzone i technicznie wykonalne) koncepcje technologiczne jej usuwania w różnycłi
stadiach procesu pozyskiwania energii i koszty poszczególnych operacji odsiarczania węgla
i spalin oraz ilość podlegających tałdemu procesowi materiałów, można przyjąć za wariant
optymalny tak sformułowanego zadania postępowanie polegające na usuwaniu kolejno
nośników siarki dostępnych na poszczególnych etapach procesów, jakim poddawane są
omawiane materiały:
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usuwanie pirytu w procesie wzbogacania grawitacyjnego midów węglowych — piryt
przechodzący do odpadów może być ewentualnie dalej wyodrębniany metodami przeróbki
i wykorzystywany (punkt 3.1.1.b) — podstawowym założeniem jest — oczywiście —
wprowadzane już wzbogacanie miałów odnośnych węgli,
— usuwanie pirytu zawartego w zrostach, które nie przeszły do odpadów w poprzednim
etapie postępowania, poprzez klasyfikację powietrzną (gazową) zawrotów w procesie mielenia
węgla w elektrowniach,
— usuwanie pozost^ych jeszcze resztek związków siarki — pochodzących np. z zawartych w węglu zanieczyszczeń niesiarczkowych (siarczanowych, organicznych), zawartych
w gazach paleniskowych — odpowiednio dobraną metodą odsiarczania spalin,
3.2. N i e k t ó r e

kierunki

gospodarczego

wykorzystywania

odpadów

Zlałożeniem niniejszego opracowania było przedstawienie problematyki zagospodarowania
odpadów górnictwa węgla kamiennego w ujęciu systemowym, umożliwiającym uzupełnienie
o to ważne zagadnienie, zespołu poglądów na całokształt tej wielostronnej dziedziny
działalności gospodarczej. Nie zakładano natomiast drobiazgowego przedstawiania rozmaitych
rozwiązań technolpgicznych i technicznych. Ze sformułowanych poprzednio uwag wynikają
już najważniejsze kierunki rozwijania takich rozwiązań. Poniżej podaje się niektóre z nich
w charakterze przykładów. Są one ograniczone już tylko do odpadów górniczych i przerótx;zych (III Seminarium.,., 1994).
3.2.1. Odpady górnicze i grubouziamione odpady przeróbcze
Grubouziamione odpady składające się ze skały płonnej wydzielanej jako odpady
eksploatacyjne oraz część odpadów przeróbczych traktuje się przede wszystkim jako materiał
skalny o własnościach odpowiadających charakterystyce owej skały płonnej. W przypadkach
uzasadnionych znaczącymi zawartościami substancji węglowej są one poddawane dodatkowym
procesom wzbogacania z otrzymywaniem koncentratu węglowego, zwykle związanym z doprowadzaniem składników płonnych do postaci pozwalających na stosowanie ich jako
surowców (np. metoda Haldex). Owe surowce mogą być użytkowane — zależnie od
własności — w przemyśle materiałów budowlanych, łącznie z cementowym oraz w robotach
inżynieryjnych. Inne zastosowania mają charakter sporadyczny. Podstawowy kierunek użytkowania do szeroko rozumianych robot inżynierskich będzie najpewniej w coraz większym
stopniu dotyczył wypełniania wyrobisk górniczych, w tym podsadzania wyrobisk podziemnych
(Mazurkiewicz 1990). Uzasadnieniem takiego przewidywania jest wyraźne rysowanie się
poprzednio omówionej bariery odpadowej.
3.2.2, Drobnouziamione odpady przeróbcze
Drobnouziamione odpady z przeróbki węgla należałoby jeszcze rozpatrywać w dwóch
głównych grupach: odpadów miałowych oraz mułowych. Charakterystyki obu grup podano
poprzednio.
Zastosowania odpadów miałowych, o uziamieniu w granicach od 0,5 (1) mm do 20
(30) mm, są zbliżone do zastosowań odpadów grubouziamionych, przy czym podstawowe
kierunki przesuwają się w większym stopniu w stronę produkcji materiałów budowlanych.
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Wynika to między innymi z koncentrowania się w tych odpadach składników skały płonnej
0 gorszych własnościach mechanicznych: łupków i iłołupków, nadających się szczególnie
do talach celów. Przy właściwie prowadzonych procesach wztx>gacania węgla odpady te
nie powinny zawierać znaczących, a w każdym razie kwalifikujących się do uzasadnionego
ekonomicznie odzysku zawartości substancji węglowej. Jest to natomiast frakcja odpadów,
w której — jak już wspomniano — gromadzi się podstawowa część zawartego w urobku
pirytu. Jest to istotne, zwłaszcza w przypadku węgli o wyższej zawartości siarki. Odpady
takie mogą nie nadawać się wówczas do stosowania np. w przemyśle materiałów budowlanych
bez uprzedniego odsiarczenia, a ich składowanie wywołuje opisane już zagrożenia środowiskowe i wymaga stosowania specjalnych środków zat)ezpieczających. Mogą one znacząco
wpływać na koszty składowania, a stąd na ogólne koszty eksploatacji węgla.
Odpady mułowe wykazują uziamienie < 0,5 (1) mm, zawierając często bardzo znaczne
ilości materiału bardzo drobnouziamionego — <0,1 (0,2) mm. Odpady z węgli koksowych
(flotacyjne) znajdują zastosowanie bez dodatkowego wzbogacania: produkcja materiałów
budowlanych, stosowanie do podsadzki samoutwardzającej się itp. Odpady mułowe z węgli
energetycznych zawierają znaczne ilości substancji palnej. W perspektywie pełnego wzbogacania tych węgli będzie musiał nastąpić wyhÓT odpowiedniej metody wzbogacania takich
mułów. Obecne przewidywania wskazują zarówno na flotację, jak i na alternatywne metody
oparte na wykorzystywaniu zjawisk powierzchniowych (Blaschke 1994). Odpady pozostałe
po tych procesach, zawierające głównie składniki ilaste przy bardzo małych udziałach siarki,
będą przede wszystkim cennym materiałem do produkcji materiałów budowlanych.
3 . 2 J . Możliwości pozyskiwania wybranych składników towarzyszących
Wśród składników towarzyszących węglowi, pozyskiwanych jako surowce do określonych
zastosowań, wymienia się zwykle te, które są skałami towarzyszącymi węglowi w złożu
1 występują tam w postaci umożliwiającej selektywne wybieranie: iły montmorillonitowe,
buły syderytowe i inne. Ich wybieranie nie ma znaczących rozmiarów, z reguły wobec
niskiej jakości, trudności (w tym braku opłacalności) w selektywnym wydzielaniu w warunkach pełnej mechanizacji wydobycia itp. Materiały te są więc zwykle wybierane
nieselektywnie jako składniki surowego urobku i przechodzą następnie — równie nieselektywnie — do odpadów różnych stadiów wzbogacania węgla.
W toku procesów przeróbki węgla występują możliwości pozyskiwania — w wyodrębnionych operacjach technologicznych — niektórych składników interesujących jako surowce.
Są to przede wszystkim materiały ilaste, w tym wspomniane iły montmorillonitowe, których
jednak nie można w tych warunkach wydzielić już w czystej postaci umożliwiającej
zastosowanie np. do produkcji bentonitów. Szczególne miejsce wśród tych składników
zajmuje wielokrotnie wspominany piryt, którego ewentualne pozyskiwanie do celów gospodarczych rozwiązywałoby jednocześnie szereg omawianych poprzednio zadań związanych
ze szkodliwością, a co najmniej uciążliwością tego minerału dla środowiska (Sztaba 1992).
Niekorzystna w chwili ol)ecnej ocena zasadności gospodarczej wydzielania koncentratów
pirytowych dostatecznie czystych (>30% siaiki przy < 1 % substancji węglowej) dla celów
przemysłu chemicznego uległaby zapewne zmianie, gdyby udało się wprowadzić do rachunku
ekonomicznego przy rozpatrywaniu tego problemu nie tylko wartość możliwego do otrzymania
surowca pirytowego (z uwzględnieniem kosztów późniejszego jego przerobu na na kwas
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siarkowy — znacznie wyższych niż w przypadku siarki rodzimej) i kosztów jego pozyskiwania,
lecz też nakładów i strat ponoszonych w zakresie ochrony środowiska przed skutkami
występowania siarki w węglu oraz strat z tytułu dewastacji środowiska w rejonach eksploatacji
siarki rodzimej. Rachunek tego rodzaju nie jest — niestety — jeszcze możliwy do rzetelnego
przeprowadzenia (patrz uwagi w rozdziale 4). Wypada przypomnieć, że średnio około 65%
siarki występującej w węglu, to siarka pirytowa, o możliwości wydzielenia około 80% tej
postaci do odpadów wzbogacania węgla co daje możliwość zmniejszenia całkowitej zawartości
siarki w koncentratach węglowych co najmniej o połowę w stosunku do jej zawartości
w węglu surowym. Sprawa zasługuje więc na dalsze, szczegółowe studia, łączące względy
gospodarcze z ekologicznymi. Przykład siarki zawartej w węglu można uznać za klasyczny
przypadek ścisłych związków pomiędzy tymi dwoma aspektami, pod którymi musi się
rozpatrywać problemy zagospodarowywania odpadów — nie tylko powstających w górnictwie
węgla kamiennego.
4. Uwarunkowania ekonomiczne gospodarki odpadami
Konieczna ocena ekonomiczna wszelkich przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
ma — jak dotychczas — zawsze charakter szacunkowy, operujący wyłącznie kategoriami
gospodarczymi, dla których z określoną pewnością można określić koszty i ceny. Poważnym
niedostatkiem takich ocen jest brak uzasadnionych metod szacowania ekonomicznego nie
zawsze mierzalnych zjawisk dotyczących oceny stanu środowiska. Urealnienie wszelkich
rozważań na temat zadań ochrony środowiska, skutków ekologicznych przedsięwzięć gospodarczych — w tym przypadku produkcji energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych
opalanych węglem kamiennym — i oceny kosztów przeciwdziałania tym skutkom wymagają
doprowadzenia do pilnego opracowania niezbędnego systemu pojęć i melodyki dokonywania
wiarygodnych obliczeń. Istniejące propozycje i poglądy w omawianej sprawie nie odpowiadają
jeszcze pożądanym warunkom (Mokrzycki i in. 1992; Sztaba 1993).
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The utilization of the coal expIoitation waste

Abstract
There arc threc main groups of cconomic expIoilation of hard coals: mining, prcparation
(pre-processing) and processing — including: chemicał processing (coking coals) and energy
generalion (power coals). Evcry phase of cxploilation generates waste (refuse): the materials
thal are useless for the assumed objectives of coals' utilization. Their characterisucs and
ąuantities depend upon multiplc deposit, exploitation and technologio factors. Ever so
common collection of waste, treated as the totally useless materials do bear serious
environmenial threat, generating in particular so called „waste barrier" threatening the
possibility of exploitation continuation. On the other hand this waste does posses certain
properties allowing for direct or potential — after proper adjustnnents — utilization for
other purposes. We discuss properties of waste, particularly of those, being generated in
the following stages: exploitation and preparation of coals. Basing on these we sketch the
main directions of their utilization as well as its condilions — in particular the rangę of
necessary utilization — the modification of properties of refuse designed for various
utilizatłons — and an outline of relevant technical solutions. We also discuss the cases of
generation of dangerous fall-out, reąuiring neutralization.
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Problemy ochrony powierzchni i obiektów budowlanych w świetle
nowych regulacji prawnych

Słowa kluczowe
Prawo geologiczne i górnicze-ochrona powierzchni-prawo
górniczego

budówlane-plan ruchu zakładu

Streszczenie
Ustawa Prawo geologiczne i górnicze określa zasady i warunki ochrony złóż kopalin, wód
podziemnych i innych składników środowiska, w szczególności powierzchni ziemi i obiektów
budowlanych, w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin. Wprowadza szereg instrumentów służących tej ochronie, nie określając jednak sposobów praktycznej
jej realizacji. Określają to bowiem przepisy szczegółowe, które — traktowane łącznie z przepisami
Prawa geologicznego i górniczego — umożliwiają kompleksowo ochronę środowiska, zasobów
naturalnych, a także obiektów położonych na terenach górniczych.
Nowe uregulowania prawne stanowią spójny z ustawq o ochronie i kształtowaniu
środowiska system przepisów, dostosowany do współczesnych wymogów polityki ekologicznej
państwa i oczekiwań organów samorządowych. Przenoszą one ciężar ochrony środowiska
z fazy naprawczej na fazę zapobiegawczy, zapewniając stosowanie przez przedsiębiorcę
w niezbędnym zakresie środków profilaktyki górniczej i budowlanej i ograniczając do
minimum zakres szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego.
1, Wstęp
kierując się zasadami konstytucyjnymi,
uznaje za niezbędne kształtowanie środowiska zgodnie z potrzebami społeczeństwa i gospodarid
narodowej. Szczegółowe zasady ochrony powierzchni ziemi reguluje Rozporządzenie Rady
Ministrów [51 wprowadzające obowiązek zapobiegania i przeciwdziałania jej niekorzystnym
zmianom, a w razie uszkodzenia lub zniszczenia — przywrócenia do właściwego stanu.
Zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych reguluje ustawa o ochronie tych gruntów
[7], określająca obowiązek rekultywacji nieużytków i gleb zdegradowanych, w celu poprawy
ich wartości oraz pełnego wykorzystania dla potrzeb produkcji rolniczej i leśnej. Zakres
oraz sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalanie
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zasad ich zagospodarowania, przyjmując ekorozwój jako podstawę tych działań, określa
ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym [8].
Prawo geologiczne i górnicze wdraża przyjęta w polityce ekologicznej państwa zasadę
udziału samorządu w zapewnieniu ochrony środowiska. Gmina staje się stroną postępowania
zmierzającego do wydania koncesji użytkownikowi górniczemu na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin. Władając powierzoną jej powierzchnią [2], gmina jest
odpowiedzialna przed mieszkańcami za jej stan. Gmina nie może się jednak całkowicie
przeciwstawić możliwości wydobycia kopaliny, mimo że będzie ono powodować w przyszłości
degradację przestrzeni przez nią zarządzanej. Uchwałą rady gminy nie można wykluczyć
możliwości poszukiwania lub wydobywania kopaliny, bowiem organy reprezentujące Skarb
Państwa mają prawo dysponować złożem kopaliny, będącym jego własnością. Ciężar ochrony
powierzchni ziemi i obiektów budowlanych ulega przesunięciu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego, stanowiący podstawę wszelkich działań,
t;ikże poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin. Po uzgodnieniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego organy gminy mają możliwość oddziaływania na
decyzje o eksploatacji popr/ez opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego. Rekompensatę
dla gminy za uciążliwości powodowane eksploatacją górniczą stanowi opłata eksploatacyjna.
Sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych normuje
Ustawa — Prawo budowlane [9]. Określa ona wymóg stosowania w budownictwie przepisów
techniczno-budowlanych i norm zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia.
Podstawowym instrumentem gwarantującym realizację zadań ochrony powierzchni i obiektów budowlanych na terenach górniczych w świetle nowych regulacji prawnych jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonainego
Prawo geologiczne i górnicze wprowadza szereg instrumentów prawnych, administracyjnych
i ekonomicznych służących ochronie powierzchni i obiektów budowlanych na terenach górniczych,
rezygnując jednocześnie z dotychczasowej, ugruntowanej w praktyce formuły sporządzania
i uzgadniania przez zakłady górnicze Programów Ochrony Terenu Górniczego. Podstawowym
mankamentem wspomnianych programów był brak możliwości wyegzekwowania realizacji ustaleń
w nim zawartych, w szczególności zastosowania środków zapobiegających powstawaniu szkód
górniczych i usuwania tych skutków. Procedura uzgadniania programów z organami administracji
rządowej stopnia wojewódzkiego napotykała na liczne przeszkody natury merytorycznej i formalnej. Opracowiuiie programów angażowało znaczną część sił i środków (w szczególności
inwentaryzacja zagospodarowania terenu górniczego). Dokonane ustalenia nie miały mocy obowiązującego prawa. Były one uwzględniane w planach ruchu zakładu górniczego, a także przy
uzgadnianiu warunków technicznych zezwoleń na wznoszenie lub przebudowę na terenach
górniczych trwałych budowli i urządzeń.
W aktualnym stanie prawnym integrację wszelkich działań podejmowanycli w granicach
terenu górniczego zapewniać powinien miejscowy plan zagospodarowania przesU"zcnnego obszaru
funkcjonalnego. Plany obszarów funkcjonalnych sporządza się dla obszarów wyodrębniających
się ze względu na spełnianie szczególnych funkcji gospodarczych, społecznych, kulturalnych lub
przyrodniczo-środowiskowych. W tym też sensie teren górniczy stanowi obszar funkcjonalny.

58

Sekcja I

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95
na którym wykonywane sq działania wynikające z koncesji. Sporcądzenie projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego należy do zarządu gminy. Plan miejscowy uchwala
nida gminy. Stanowi on podstawę dla ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.
Plan len pr/esadza o przeznaczeniu gruntów na cele rolnicze bądź budowlane.
Plan miejscowy obszaru funkcjonalnego powinien precyzować wymogi ochrony środowiska
na terenach górniczych oraz określać przydatność terenów górniczych dla budownictwa.
Projekt planu obszaru funkcjonalnego wymaga uzgodnienia z właściwym organem państwowego nadzoru górniczego. Stanowi on podstawę dla prowadzenia działalności górniczej
uwzględniającej wymogi ochrony środowiska oraz podstawę dla opracowania projektu
zagospodarowania złoża. Przejmuje funkcję dotychczasowego programu ochrony terenu
górniczego. W odróżnieniu od dotychczasowej fonnuły, zakres przedsięwzięć i wymogi
ochrony środowiska określone będa w drodze negocjacji przedsiębiorcy górniczego z użytkownikiem powierzchni.
Zgodnie z treścią art. 53 Prawa geologicznego i górniczego, plan miejscowy dla terenu
górniczego sporządza się w celu wykonania uprawnień określonych w koncesji na wydobywanie kopalin, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska, w tym
obiektów budowlanych. Treść miejscowego planu określa art. 10 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym. W zależności od potrzeb, w planie tym ustala się w szczególności:
— przeznaczenie terenów,
— granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
— szczególne warunki zagospodarowania terenów: zakaz zabudowy, kategorie przydatności terenów do zabudowy itp,
— granice obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
— granice rehabilitacji istniejącej zabudowy, infrastruktury technicznej (naprawianie
szkód górniczych),
— granice przekształceń obszarów zdegradowanych (rekultywacja).
Ponadto Prawo geologiczne i górnicze uprawnia do wyznaczenia w planie miejscowym
granic filara ochronnego dla oznaczonych dóbr wraz ze wskazaniem, czy wydobywanie
kopalin z filara może być prowadzone. Wydaje się, że upoważnienie to znacznie przekracza
możliwości i kompetencje organów samorządowych i oznacza istotna ingerencję w uprawnienia organów państwowego nadzoru górniczego. Spodziewać się należy, że w praktyce
w planie miejscowym określane będa jedynie dobra, które należy chronić filarem ochronnym
oraz warunki tej ochrony (np. dopuszczalne deformacje). Rozmiary i granice filara ochronnego
ustalone być powinny przez osoby uprawnione w trybie przewidzianym dla projektów
zagospodarowania przestrzennego. Ocenę zaś możliwości wybierania zasobów z filara
ochronnego, z uwzględnieniem wymogów ochrony obiektów, pozostawić należałoby właściwym organom państwowego nadzoru górniczego.
Sporządzanie planów miejscowych terenu górniczego jest obowiązkowe. Obowiązek ten
powstaje po 2 marca 1995 r. Jeśli gmina nie przystąpi do sporządzenia planu, zostanie
wezwana do tego przez wojewodę. Jeśli wezwanie będzie txizskuteczne wojewoda sporządzi
plan i wyda zarządzenie zastępcze. Uchylenie się gminy od (łbowiązku sporządzenia planu
funkcjonalnego oznacza wyrzeczenie się wpł>wu na jego treść.
Poprzez instytucję planu funkcjonalnego gmina ma wpływ na zachowanie się przedsiębiorcy górniczego w toku działalności geologicznej i górniczej.
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3. Plan ruchu zakładu górniczego
Na etapie eksploatacji złoża przedsiębiorca górniczy sporządza plan ruchu zakładu
górniczego. W planie ruchu uwzględnia się warunki ochrony środowiska określone w koncesji,
w planie zagospodarowania przestrzennego i w projekcie zagospodarowania złoża. Plan
ruchu określa między innymi szczegółowe przedsięwzięcia, niezbędne w celu zapewnienia
prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem, ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi oraz zapobiegania szkodom i ich naprawiania.
Przedsiębiorca obowiązany jest przedłożyć plan ruchu do zaopiniowania przez właściwy
organ samorządu terytorialnego. Nie wyrażenie opnii w terminie 14 dni od doręczenia wniosku
0 j^j wydanie, uważa się za brak zastrzeżeń do treści planu ruchu. Szczegółowe wymagania,
jakim powinien odpowiadać plan ruchu zakładu gómiczego określił Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
[10]. W razie powstania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska ruch zakładu powinien być
wstrzymany w całości lub w części. W warunkach zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego
przedsiębiorca może odstąpić od zatwierdzonego planu ruchu za zgodą organu państwowego
nadzoru gómiczego. W przypadku t)ezpośredniego zagrożenia dla środowiska organ państwowego
nadzoru gómiczego może w całości lub w części wstrzymać ruch zakładu gómiczego oraz
nakazać podjęcie niezt)ędnych środków zapobiegawczych.
W zakresie związanym z ochroną powierzchni i obiektów budowlanych plan ruchu
podziemnego zakładu gómiczego powinien określać w części podstawowej:
— prognozę wpływu działalności górniczej na przeobrażenia powierzchni,
— przewidywane wielkości deformacji w całym okresie ruchu zakładu gómiczego,
— wpływ likwidacji zakładu gómiczego na środowisko oraz znajdujące się na powierzchni
obiekty i urządzenia,
— bilans odpadów pogómiczych i sposób ich zagospodarowania, metody składowania
odpadów,
— opis zagospodarowania obszaru górniczego,
— inwentaryzację gruntów podlegających wpływom działalności gómiczej oraz przewidywany zakres i terminy wykonania prac rekultywacyjnych.
W części szczegółowej plan mchu powinien określać zamierzenia w zakresie ograniczenia
1 usuwania ujemnych wpływów działalności zakładu gómiczego w nawiązaniu do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego terenu górniczego. Powinien
on uwzględniać:
— rygory eksplaitacji części złoża w filarach ochronnych — profilaktykę gómiczą,
koordynację robót górniczych i zapobiegawczo-naprawczych, profilaktykę budowlaną, obserwacje obiektów oraz pomiary deformacji,
— charakterystykę zagospodarowania powierzchni terenu górniczego w granicach zasięgu
wpływów projektowanej eksploatacji, wykorzystując do tego wyniki inwentaryzacji,
— prognozę wpływu działalności gómiczej na przeobrażenia środowiska (deformację
terenu, zalewiska, uszkodzenia obiektów i urządzeń),
— ustalenie sposobu przeciwdziałania i usuwania skutków eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony użytków rolnych i leśnych oraz obiektów powierzchniowych i podziemnych,
— gospodarkę skałą płonną i innymi odpadami.
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gospodarkę wodno-ściekową, w tym doprowadzenie, odprowadzenie, oczyszczanie
i wykorzystanie wód (środki techniczne),
— ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem (urządzenia ochrony powietrza, ich stan
techniczny, zamierzenia w zakresie ograniczenia emisji zorganizowanej i nie zorganizowanej),
— czynniki majqce wpływ na środowisko, jak: a) zapylenie, b) hałas, c) wibracja,
d) substancje toksyczne, e) źródła promieniowania jonizującego (naturalne lub sztuczne),
f) zawilgocenie, ich wielkości, występowanie oraz środki zmierzające do zwalczania.
Wielkości wjrfywów planowanej eksploatacji należy uwidocznić na mapie sytuacyjnowysokościowej powierzchni w skali nie mniejszej niż l : 5(X)0. Analogiczne treści uwzględnione są w planach ruchu odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych. Plan ruchu
zakładu górniczego podlega zatwierdzeniu przez właściwy organ państwowego nadzoru
górniczego.
4. Inne instrumenty ochrony powierzchni
Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska zobowiązuje podmioty gospodarcze
podejmujące eksploatację złóż kopaliny do przedsięwzięcia środków niezbędnych dla ochrony
zasobów złoża, ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
do prowadzenia rekultywacji terenów pogómiczych i przywrócenia do właściwego stanu
innych elementów środowiska.
Do instrumentów służących ochronie środowiska na terenach górniczych, wynikających
7. Prawa geologicznego i górniczego, zaliczyć należy także:
— udzielanie i uzgadnianie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża,
— określanie granic obszaru górniczego i terenu górniczego,
— ustanowienie zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek działalności górniczej,
— ocenę przewidywanego wpływu wydobycia kopaliny na środowisko,
— zatwierdzanie dokumentacji geologicznej złoża,
— ochronę określonych dóbr filarami ochronnymi,
— zatwierdzanie projektu zagospodarowania złoża,
— wstrzymanie ruchu zakładu górniczego w całości lub w części, w przypadku
nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
— obniżanie lub podwyższanie opłaty eksploatacyjnej,
— obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego,
— sankcje za naruszenie ustalonych przepisami i decyzjami warunków działalności.
Wymienione powyżej środki powinny w wystarczającym stopniu wymusić zastosowanie
rozwiązań, które zmierzają do ograniczenia naruszeń środowiska oraz do racjonalnego jego
ukształtowania. Administracyjny tryb uzgadniania decyzji stwarza dogodną platformę dla
wypracowania w drodze negocjacji kompromisowych rozwiązań technicznych i ekologicznych,
godząc interesy użytkowników powierzchni z interesami przedsiębiorców górniczych.
5. Podsumowanie
Prawo geologiczne i górnicze wprowadza, obok już istniejących, nowe formy przeciwdziałania ujemnym wpływom działalności górniczej. Nową formę stanowi miejscowy plan
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zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego, sporządzony w trybie ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym. Plan ten integruje działania wszystkich użytkowników
terenu górniczego i pozwala na wypracowanie rozwiązań kompromisowych, uwzględniających
w szerokim z^akresie wszelkie aspekty ochrony środowiska.
Nowe uregulowania prawne stanowią spójny z ustawą o ochronie i kształtowaniu
środowiska system przepisów, dostosowany do współczesnych wymogów polityki ekologicznej
państwa i oczekiwań organów samorządowych. Przenoszą one ciężar ochrony środowiska
z fazy naprawczej na fazę zapobiegawczą. Znajduje to odzwierciedlenie we wprowadzonych
prawem geologicznym i aktami wykonywczymi instytucjonalnych formach: w dokumentacji
geologicznej, w koncesji, w projekcie zagospodarowania złoża i w planie ruchu zakładu
górniczego. Ziapewni stosowanie przez przedsiębiorcę w niezbędnym zakresie środków
profilaktyki górniczej i budowlanej i ograniczy zakres szkód wyrządzonych ruchem zakładu
górniczego do minimum.
Przekazano 20 grudnia 1994 r.
Literatura
[ 1] Lipiński A.» 1994: Z problematyki ochrony środowiska. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrom Środowiska
w Górnictwie. Wydanie Specjalne.
( 2) Lipowicz I., 1994: Rola i zadania samorządu terytorialnego. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
w Górnictwie. Wydanie Specjalne.
[ 3] Trzcionka P., 1994: Regulacja ochrony środowiska w prawie geologicznym i górniczym. Konferencja
Naukowo-Techniczna, Krynica.
[ 4] Obwieszczenie Ministra OŚZNiL z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie i kształtowaniu środowiska. (Dz.U. nr 49, poz. 196).
( 5] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony
powierzchni ziemi. (Dz.U. nr 4. poz. 23).
( 6] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96).
[ 7] Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 11, poz. 79, z późniejszymi
zmianami).
[ 8] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 89, poz. 415).
[ 91 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
[10] Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 1994 r. w sprawie planów mchu
zakładów górniczych (Dz.U. nr 38, poz. 325).

The problems of surface and buildings protection due to new law

Abstract
The paper presenLs problems of prescnts problems of surface protection and protection
of buildings covered at the new geological and mining iaw. It shows ałso tlie rule of law
instruments in subsidence protection and protection of buildings in the mining area: land
dcvelopment, mining establishment operalion.
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Uwagi ogólne do sumowania wpływów eksploatacji w długich
okresach czasu

Słowa kluczowe
Ochrona powierzchni-prognozowanie

wpływów-sumowanie

wpływów

Streszczenie
W artykule przedstawiono problem sumowania wpływów eksplaoiacji górniczej na
powierzchnię terenu w długich okresach czasu. Problem ten budzi wiele zastrzeżeń
i wątpliwości. Na skutek braku jednolitych zasad postępowania doprowadzono w wielu
rejonach (filarach) do wystąpienia nachyleń znacznie przekraczających dopuszczalne
wartości. To samo dotyczy właściwie odkształceń poziomych, jednak w tym przypadku
przez stosowanie pewnych „zabiegów" nie wykazuje się tak dużych odkształceń poziomych. Z badań wynika, że teorie używane do prognozowania deformacji na powierzchnię wykazują pewne systematyczne rozbieżności z wynikami pomiarów geodezyjnych. Nie budzi zastrzeżeń sumowanie tych wskaźników deformacji, dla których
uzyskuje się najlepszą zgodność z wynikami pomiarów. Rozwiązaniem tego problemu
może być m.in. zastosowanie teorii dla których nie występują systematyczne rozbieżności
z wynikami pomiarów geodezyjnych.
1. Wprowadzenie
Wiele istotnych zagadnień dotyczących procesu deformacji górotworu i powierzchni
terenu zostało dotychczas ztiadanych i opracowanych w stopniu wystarczającym dla celów
praktyki górniczej, ale też istnieją problemy, które w wyniku badań i doświadczeń ujawniają
coraz wyraźniej pewne niedoskonałości i systematyczne odstępstwa pomiędzy prognozowanymi wartościami deformacji a wynikami pomiarów geodezyjnych. Budzi też sprzeciw
niejednolity i niejednoznaczny sposób postępowania w pewnych określonych warunkach.
Do takich właśnie problemów zaliczyć należy zagadnienie sumowania deformacji, a także
projektowania eksploatacji w długich okresach czasu. Inne problemy z tym związane to
przenoszenie deformacji pomiędzy gruntem a fundamentem, wartości dopuszczalnych deformacji, odporność obiektów
W artykule przedstawiony będzie w zasadzie tylko problem pierwszy.
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2. Ogólne uwagi do sumowania wskaźników deformacji
Stosowane w Polsce teorie do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej powstały na podstawie pomiarów geodezyjnycłi i określają deformacje powierzctini tarenu
nie zabudowanego. Podkreślić tutaj należy, że problem przenoszenia wpływów z podłoża
do obiektu jest odrębnym zagadnieniem. Aby rozwiązać problem sumowania deformacji
w długicłi okresach czasu, należy przede wszystkim rozwiązać problem zwiększenia
dokładności prognozowania dla pojedynczego pokładu. Jeśli powstanie taka teoria,
która nie będzie wykazywać systematycznych różnic z wynikami pomiarów geodezyjnych dla pojedynczego pokładu, to zostanie rozwiązane również w dużym stopniu
zagadnienie sumowania deformacji w długich okresach czasu. Dlatego doskonalenie
metod prognozowania wpływów eksploatacji górniczej dla pojedynczych pokładów
w różnych warunkach geologiczno-górniczych ma tak duże znaczenie.
Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że nie ma właściwie zastrzeżeń co do sumowania
osiadań w długich okresach czasu, gdyż osiadania wykazują najmniejsze systematyczne
rozbieżności z wynikami pomiarów geodezyjnych. Wyniki badań wartości rozproszenia
i błędu modelu teorii Knothego dla poszczególnych wskaźników deformacji (Popiołek,
Ostrowski 1981) przedstawiono w tabeli 1. Nie ma też większych zastrzeżeń do sumowania
nachyleń, z tą tylko uwagą, że się ich w wielu przypadkach właściwie nie uwzględnia,
przez co doprowadzono w niektórych rejonach do wystąpienia nachyleń wielokrotnie
przekraczających wartości dopuszczalne.
Tabela 1. Zestawienie wielkości rozproszenia i Wędu modelu dla poszczególnych wskaźników deformacji
dla teorii Knothego (Popiołek, Ostrowski 1981)
Table 1. The juxlaposition of despenion and modeKs error of deformation indices for Knothe*s theory
(after Popiołek and Ostrowski 1981)
Wskaźniki deformacji

Rozproszenie błędu
modelu
MA^ [%]

Wsp^czynnik zmienności
rozproszenia
M [%]

Błąd modelu

Otmiżenie terenu w

±3.6

+2,0*

Nachylenie terenu T

±13,2

-12,9

±4,4

Przesunięcie poziome u

±12.9

+32,2

±65,8

Krzywizna terenu K

±42,9

-34.1

±13.2

Odkształcenie poziome e

±25.0

-34,0

±33,4

A,

[%]

±6,0

Z badań S. Szpctkowskiego

Krzywizny pionowe profilu niecki osiadania są w różny sposób traktowane przez różnych
ekspertów, Z pomiarów nie są w zasadzie wyznaczane i nie są uwzględniane przy dalszych
prognozach. Niektórzy eksperci nie wymagają prognozy krzywizn, inni natomiast twierdzą,
że krzywizny wykazują zbyt duży błąd modelu, w związku z czym ich prognoza nie jest
w pełni wiarygodna.
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Przemieszczenia poziome rozpatruje się sporadycznie. Jeśli chodzi o pomiary, to uważa
się, że brak jest na większości kopalń stałych punktów, do których można by nawiązać
linie obserawacyjne. Prognozy natomiast obarczone są dużym błędem modelu (tab. 1).
Największe wątpliwości budzą dotychczasowe zasady sumowania odkształceń poziomych.
Panuje duża dowolność w tym względzie. Wynika to przede wszystkim z tego, że najczęściej
stosowane w praktyce teorie wykazują znaczne systematyczne rozbieżności pomiędzy
teoretycznym rozkładem odkształceń poziomych a wynikami pomiarów geodezyjnych. Z tabeli
1 wynika, że dla odkszt^ceń poziomych błąd modelu dla teorii Knothego wynosi 34%
odkształceń poziomych maksymalnych. Potwierdzają to również badania własne autora.
Niezależnie od stosowanej teorii brdk jest też jednolitych zasad postępowania. Jeśli
rozpatruje się pomierzone odkształcenia poziome, to bierze się na przykład pod uwagę
odkształcenia z ostatnich 5 lub 10 lat, czy stosuje się jeszcze inne kryteria. Uzyskuje się
w ten sposób z reguły odkszt^cenia poziome mniejsze niż wystąpiły w danym rejonie
w rzeczywistości, a także otrzymuje się inny przestrzenny ich rozkład. Prowadzić to może
do błędów w projektowaniu eksploatacji (w innych miejscach występują maksima od
początku obserwacji czy eksploatacji, a w innych za ostatni okres).
Podobnie dyskusyjne jest wprowadzenie w ostatnim okresie tzw. odkształceń poziomych
„efektywnych" (Białek, Drzęźla 1994). Z pomiarów wynika, że po ziikończeniu ujawniania
się odkształceń poziomych na powierzchni, w powszechnie rozumianym przebiegu procesu,
nic zachodzi proces relaksacji odkształceń. Odległość między dwoma punktami może ulec
zmianie tylko na skutek następnej eksploatacji. Tak wykonana prognoza odkształceń poziomych nie jest możliwa do sprawdzenia w sposób bezpośredni z wynikami pomiarów.
Istnieje poza tym bardzo duże niebezpieczeństwo, że pomierzone odkształcenia poziome
będą w rzeczywistości znacznie większe od odkształceń efektywnych, co może prowadzić
do niezgodności z prognozą i formalnego zakwestionowania projektu dalszej eksploatacji.
Prowadzi to też do powstania rozbieżności pomiędzy odkształceniami a nachyleniami, co
w dłuższym okresie czasu będzie prowadzić do sytuacji, jaką mamy obecnie, tzn. do
znacznego przekroczenia dopuszczalnych nachyleń na skutek określenia kategorii terenu
tylko na podstawie odkształceń poziomych. Prognozowane wskaźniki deformacji odnoszą
się do powierzchni terenu (gruntu), a sprawą inżynierów budowlanych jest, w jaki sposób
wpływy eksploatacji przenoszą się z gruntu do obiektu. Jest to proces bardzo złożony
i zależy od wielu czynników, jak np.: rodzaju obiektu, jego konstrukcji, położenia względem
eksploatacji itp. Nie mniej uwżam, że problem odkształceń efektywnych wymaga dalszych
dyskusji wspólnie ze specjalistami zajmującymi się sprawami budowlanymi i prawnymi,
aby ich wprowadzenie nie było sprzeczne z obowiązującymi obecnie przepisami i nic
prowadziło do znacznego wzrostu np. nachyleń.
Z problemem intensywnej eksploatacji wiąże się jeszcze zagadnienie deformacji najwyższej, V kategorii. Obecnie V kategoria to np. T = 1 6 mm/m, ale również nachylenie
wynoszące kilkadziesiąt promil, co jest nie tylko ilościowo ale przede wszystkim jakościowo
nieporównywalne. Podobnie zagadnienie wygląda dla odkształceń poziomych. Zatem w prognozach czy interpretacjach wyników nie wystarczy podać, że jest to V kategoria, ale
należy podać również maksymalne wartości wskaźników deformacji.
Z sumowaniem wpływów wiąże się czas występowania danej deformacji, a ściślej
mówiąc prędkość narastania deformacji. Nie dla wszystkich wskaźników deformacji czas
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odgrywa taką samą rolę. Dla przykładu podam, że wychylenie budynku o 10 mm/m w ciągu
roku czy pięciu lat daje taki sam skutek; inaczej jest z odkształceniami poziomymi.
Reasumując dotycłiczasowe rozważania uważam, że problem sumowania deformacji
w długich okresach czasu jest problemem bardzo ważnym i wymaga wielu różnokierunkowych
badań. Bez rozwiązania tego problemu coraz trudniej będzie uzyskać zgodę na eksploatację
w filarach ochronnych, coraz trudniej będzie przedstawić rzeczywistą prognozę deformacji,
coraz trudniej będzie ocenić skutki tej eksploatacji w obiektach. Jedną z dróg, która może
przybliżyć rozwiązanie tego problemu, jest stosowanie teorii, które nie wykazują systematycznych rozbieżności z wynikami pomiarów geodezyjnych. Rozwiązaniam takim może być
np.: nieliniowa teoria opracowana przez autora (Zych 1987), dająca możliwość znacznego
zwiększenia dokładności prognozowania wpływów. Poniżej zostaną przedstawione podstawowe wzory tej teorii wraz z praktycznym przykładem odkształceń poziomych.
3. 2^łożenia ogólne teorii uwzględniającej asymetryczny przebieg procesu deformacji
Przyjmijmy układ współrzędnych prostokąmych (p,s,z), którego osie p,s znajdują się
w stropie poziomo zalegającego pokładu, a oś z jest skierowana pionowo ku górze (rys. 1).
Drugi układ współrzędnych (x,y,z*) związany jest z punktami na powierzchni terenu. Oś
z' tego układu pokrywa się z osią z, a osie
są odpowiednio równoległe do osi p,s
pierwszego i^ładu i leżą w płaszczyźnie powierzchni terenu. W rozpatrywanym przypadku
z ss H = consL

Rys.l. Schemat układów współrzędnych do obliczenia deformacji dła eksploatacji o dowolnym kształcie
Fig. 1. The scheme of coordinate systems for calculating the defomiation of exploitation of any shape
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Stan przemieszczeń punktu A(x,y) położonego na powierzcłini terenu
eksploatacji o powierzcłini P możemy opisać za pomocą wzorów:

wpływem

(1)

w(x, y) = - ag F (fip, s, X, y) j
3Q

(p, s, X, y)^

u(x, y) = Bo ag

(2)

ax

a Q f q ( p , s, X, y)
v(x, y) == Bo ag

(3)

gdzie:
u,v,w — przemieszczenia punktów odpowiednio w kierunku osi x,y,z
a — współczynnik osiadania
g — grubość pokładu
f(f(p,spc,y)) — nieliniowa funkcja osiadania wyrażona wzorem:

F(f(p,.)) = f(P..) - Al
Q(q(p,s^,y))

1

l

+

dy

(4)

— nieliniowa funkcja przemieszczeń poziomycłi wyrażona wzorem:
2

»

Q(q(p,.)) = q(p,.) - A2
V

dx

+

aq(p,.)

2^
>
4

(5)

f(p,..) — funkcja pierwotna osiadań
— funkcja pierwotna przemieszczeń poziomycłi
Bo — współczynnik proporcjonalności
— współczynniki ujmujące stopień asymetrii wpływów.
Wprowadzenie we wzoracti (2) i (3) nowej funkcji
w miejsce przyjmowanej
dotycłiczas funkcji przemieszczeń pionowych F(f(p,.)) wynika z przeprowadzonycli badań
własnycłi (Zycłi 1987). Badania te, a także innycti autorów (Niedojadło 1981; Popiołek,
Ostrowski 1981; Popiołek, Ostrowski 1978) potwierdzają, że nie jest spełniony w praktyce
związek przyjęty przez Awierszyna o proporcjonalności przemieszczeń poziomycłi do
poctiodnej z przemieszczeń płonowycłi. W związku z tym nie da się z wystarczającą dla
praktyki dokładnością opisać przemieszczeń poziomycłi przy pomocy funkcji przemieszczeń
pionowycłi.
Funkcje f(p,.) i q(p,.) we wzorach (4) i (5) oznaczają całkę podwójną z funkcji
wpływów dowolnej teorii geometryczno-całkowej przy odpowiednich parametrach, rozciągniętą na obszar P wybranego pokładu. Można tutaj podać szereg funkcji spełSekcja I
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niających te warunki, jednak ze względu na to żeby nie wprowadzać całkiem nowej
funkcji, nówych parametrów oraz na duże rozpowszechnienie teorii Knothego, do
szczegółowych rozważań przyjęto funkcję osiadania tej teorii przy założeniu odpowiednich parametrów.
1

f(p..) =

?'w ^ p
1

q(P..) =
tu

exp

dpds

?

(6)

j exp

dp ds

p

(7)

gdzie:
fw. Tu — parametry rozproszenia wpływów głównych dla ruchów pionowych i poziomych.
Funkcje przemieszczeń opisane za pomocą wzorów (4) i (5) dla eksploatacji w kształcie
nieskończonej półpłaszczyzny znacznie się upraszczają i przyjmują postać:

Bf (X,.)

F(f(x,.))-f(x..)-Ai

dx

(8)

Q ( q (x,.)) = q(x,.)-A2 3 q (X,.)
ax

(9)

a także funkcje f[x,.) i qix,.) przyjmują prostszą postać:
+00

f(x...) =

1

exp

n

w

K
ri

dl

(10)

+00

1
u

exp

- n

dX
u

(11)

Wykres funkcji F(f(x,.)) przy przyjęciu za f(x,.) funkcji z wzoru (10) przedstawiono na
rysunku 2.
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Rys. 2. Funkcja osiadania dla eksploatacji w kształcie nieskończonej p^i^aszczyzny
1

funkcja osiadania — y f x , 2 — c^on delinearyżujący funkcję osiadania - A i —^^^^ , 3
dx
funkcja osiadania — ^Ui^,-))

nieliniowa

Fig. 2. Subsidence function for exploitation in the shape of infinite piane
1 — subsidence function —

2 — unit delinearizing the subsidence function - A i 3f(Xv)

3 — nonlinear subsidence function — Pifi^, ))

Funkcje FiS{x,.)) i Q(q(x„)) posiadają trzy szczególnie korzystne cechy wynikające
z analizy dużej ilości pomiarów geodezyjnych, a mianowicie:
— całkując po faktycznie wyeksploatowanej powierzchni punkt przegięcia tych funkcji
znajduje się nad przestrzenią wybraną w pewnej odległości od krawędzi eksploatacji, nie
ma więc potrzeby stosowania obrzeża,
— są niesymetryczne względem punktu przegięcia,
— charakteryzują się dużym zasięgiem wpływu eksploatacji górniczej, zgodnym z obserwowanym na podstawie pomiarów geodezyjnych.
Przebieg funkcji F(f(x,.)) i Q(q(x,,)) przy założeniu wzorów (10) i (11) przedstawiono
na rysunku 3.
Na podstawie wzorów (1) do (7) oraz odpowiednich wzorów transformacyjnych wyprowadzone zostały wzory na wskaźniki deformacji w dowolnym kierunku dla eksploatacji
o dowolnym kształcie. Został też opracowany pakiet programów komputerowych pozwalających na prognozowanie deformacji, jak również na analizę wyników obserwacji geodezyjnych.
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Rys. 3. Wykresy nieliniowych funkcji przemieszceń pionowych -F(J{x,.)) i poziomych -Q(q(x,.))
Fw — parametr rozproszenia wpływów głównych dla ruchów pionowych. Tu — parametr rozproszenia
wpływów głównych dla nichów poziomych >
Fig. 3. Di ag ram s of nonlinear vertical displacement function -F(f(x,.)) and horizontal -Q(q(x,.))
fw — difussion parameier of main influences for vertical movcments, fu — difussion parameter of main
influences for horizontai movements

4. Odkształcenia poziome
Na rysunku 4 przedstawiono praktyczny przykład przebiegu odkształceń poziomych
rzeczywistych -e*^ uzyskany z pomiarów geodezyjnych na jednej z linii z kopalni J. K.
Dlugośd przęsła (odległość -1 między punktami linii) obliczona w jednostkach bezwymiarowych ^ = l/ru wynosiła 0,093. Wyniki otrzymane z pomiarów poddano procesowi wygładzenia w celu uzyskania wartości odkształceń przeciętnych —
Obliczono leż odK
kształcenia teoretyczne wg teorii Knothego — Et i wg teorii Zycha
Oprócz tego dla tej linii obliczono:
odchylenie standardowe rozproszenia odkształceń poziomych
6,

n-l

(12)

gdzie
Vi - e p - e f ^ "
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Rys. 4. Odksztdccnia poziome otrzymane z pomiarów oraz obliczone teoretycznie
Fig. 4. The horizonlal defomiaiion obuined from measurements and calculaied theoretically

współczynnik zmienności poziomego odkształcenia
Se

M e = przeć
ma;i

(14)
7

— odcłiylenie standardowe, dla teorii Knotłiego — Sera i Zycłia — S^rz odkształceń
rzeczywistycłi z wzoru (12), w którym:
TZ . „ Z _

= ta - e i " ;

PZ

- cti —

-TZ

(15)

oraz odpowiednio S^prsec i 5eprzec dla odkształceń przeciętnycłi, gdzie:

VJ

— C^

ŁJ

» V,

(16)

— ŁJI

K

współczynnik zmienności odkształceń poziomych dla teorii Knotłiego — Mg rz i Zycha
MeKrz dla odkształceń rzeczywistych.
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.przeć
'max

przeć

(17)

oraz dla odkształceń przeciętnych
K

7
przeć

przeć

(18)

Wyniki obliczeń zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Dane charakterystyczne oraz wyniki analiz
Table 2. The characteristic data and resulls of analyses
Lp.

Odkształcenia
poziome

ppraec

Tnux
[mm/m]

[mm]

[mm/m]

[mm/m]

[mm/m]

[%]

11,95

1,18

9,9

5,32

44,6*

4.85

40,6^^

0,99

8.3"

1,40

11,7"

1

Z pomiarów

1 211

37,02

350

13,7

2

Wg teorii Knothego

1 226

36.59

490

22,2

3

Wg teorii Zycha

M,

^im*
Imm]

1219

40,32

365

13,57

^ Dla odkształceń przeciętnych
** Dla odkształceń rzeczywistych

Z obliczeń przedstawionych w tabeli 2 wynika, że dla rozpatrywanej linii obserwacyjnej
współczynnik zmienności poziomego odkształcenia (rozproszenie losowe) wynosił około
10%. Współczynnik zmienności odkształcenia poziomego dla teorii Knothego byl kilkakrotnie
większy od współczynnika zmienności dla teorii Zycha.
5. Podsumowanie
Z dotychczasowych badań wynika, że teorie służące do prognozowania wpływów
eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu wykazują systematyczne rozbieżności z wynikami pomiarów geodezyjnych. Najmniejsze odchylenia występują dla osiadań oraz nachyleń
i stąd problem ich sumowania nie budzi większych wątpliwości i zastrzeżeń. Nie ma
natomiast jednolitych ix)glądów dotyczących przede wszystkim sumowania odkształceń
poziomych, i to zarówno tych pomierzonych, jak i prognozowanych. Stosowanie pewnych
współczynników zmniejszających oraz różnych innych zabiegów prowadzi do niezgodności
z obowiązującą ot»ecnie klasyfikacją terenów górniczych, a także może doprowadzić do
wystąpienia w rzeczywistości bardzo dużych nachyleń. Prawidłowe projektowanie eksploatacji
górniczej przy zachowaniu dopuszczalnych dla ochronionych obiektów wskaźników deformacji
jest możliwe jedynie przy uwzględnieniu całkowitych wpływów dokonanej wcześniej eks72
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ploatacji górniczej. Problem sumowania defomiacji w długich okresacłi czasu wymaga
jeszcze wielu różnokierunkowych badań. Jednym z przedsięwzięć, które mogą przybliżyć
jego rozwiązanie jest stosowanie teorii, które nie wykazują systemaytycznych rozbieżności
z wynikami pomiarów geodezyjnych.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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General remarks on summing of exploitation effects within long
periods of time

Abstract
The paper focuses the practice in summing of mining exploitation effects on the ground
surface within long periods of time. This problem usually brings many objections and
doubts. Due to the łąck of uniform approach to the subject, in many mining areas (pillar
zones) considerable incłination of rock beds was noted, significantly exceeding acceptable
units. Almost the same refers to horizontal deformations. In this case, however, adequate
theoretical handling of the data can exhibit smaller than real horizontal deformations, As
it comes out of investigations different theories forecasting surface deformations show
systematic divergence with survey results. Summing of those deformational indices, which
exhibit accordance with actual measurements makes no objections. One of solutions to this
problem can be application of those theoretical formulas (theories) for which no systematic
divergencc with results of ground survey is obtained.
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Streszczenie
W artykule omówiono problemy związane z produkcją przez kopalnię „Marcel" odpadów,
które powstają w trakcie eksploatacji węgla — skała płonna, w procesie wzbogacania węgla
— skała płonna + odpad poflotacyjny, w procesie podsadzki łiydraulicznej — szlamy
z czyszczenia dołowych osadników wód popodsadzkowyct) typu „Szombierki" + szlamy
z czyszczenia powierzcłiniowych osadników wód popodsadzkowycłi + szlamy z czyszczenia
cłiodników wodnycli, jak również w wyniku spalania węgla w elektrociepłowni — popiół
lotny.
Przedstawiono charakterystykę wszystkich odpadów wytwarzanych w KWK „Marcel"
z podaniem wytworzonych ilości i miejsca ich powstania za rok 1993 i 1994. Dodatkowo
wskazano na duży odbiór przez kopalnię „Marcel" odpadów obcych i konieczność ich
utylizacji.
Artykuł charakteryzuje również kierunki zagospodarowania wytwarzanych odpadów własnych oraz odpadów obcych, jak również przedstawia strategię kopalni w zakresie technologii
wytwarzania mieszanin na bazie odpadów i miejsc ich deponowania.
W podsumowaniu omówiono aktualny stan w kopalni „Marcel" w zakresie poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie utylizacji odpadów oraz wnioski na przyszłość.
1. Wprowadzenie
Jednym z ważnych problemów, z którym spotyka się polskie górnictwo jest zagospodarowanie znacznych ilości odpadów oraz powstawanie uciążliwych form dewastacji środowiska
w regionach górniczych.
W ostatnich latach obserwuje się znaczny przyrost ilości odpadów powęglowych, a więc
tych, które są najbliższe problemom funkcjonowania kopalni.
Wynika to z jednej strony z wysokich wymogów dotyczących czystości i jakości
dostarczanego węgla, a z drugiej strony z pogarszania się warunków górniczo-geologicznych
ze względu na eksploatację coraz trudniej dostępnych złóż.
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Pożądanym i preferowanym obecnie kierunkiem postępowania jest odzysk surowców
z odpadów górnictwa węgla kamiennego prowadzony głównie na drodze ich utylizacji.
Niestety, w wielu polskich kopalniach w dalszym ciągu składowanie odpadów na powierzchni
ziemi stanowi podstawowy sposób ich unieszkodliwiania. Natępstwem tej działalności są
duże zmiany w środowisku naturalnym, gdzie w wyniku agresji fizykochemicznej mas
odpadowych dochodzi do nieodwracalnej degradacji gleb i wód przypowierzchniowych,
czego konsekwencje na przyszłość są trudne do oszacowania.
W przypadkach mniej drastycznych uszczupleniu ulega obszar aktywności biologicznej
flory i fauny. Ta forma działalności jest najmniej ekologicznie efektywna i należy z niej
zdecydowanie zrezygnować.
Intensywny rozwój górnictwa węglowego powoduje nie tylko powstawanie ogromnych
ilości materiału odpadowego, ale również powstanie innych uciążliwych form dewastacji
środowiska. Są one spowodowane głównie poprzez:
— powstawanie deformacji terenu, w szczególności obniżeń, dzięki systemom eksploatacji
z zawałem stropu,
— eksploatację piasków podsadzkowych z reguły metodą odkrywkową,
— powstawanie sztucznych tworów, tzw. hałd kopalnianych.
Polskie górnictwo zobligowane jest więc do przyjęcia szeregu zmian w swojej działalności;
jego dotychczasowa funkcja zostanie poszerzona o ostatnie ogniwo łańcucha produkcyjnego
i usługowo-konsumpcyjnego, tj. zagospodarowanie odpadów własnych oraz w miarę możliwości odbiór odpadów obcych celem ich bezpiecznego ulokowania w podziemiach.
Kopalnia , p a r c e l " od kilku już lat, rozumiejąc bardzo ważne względy ochrony środowiska
z jednej strony, jak również interes własny (zmniejszenie opłat z tytułu szkodliwości dla
środowiska, poprawa profilaktyki przeciwpożarowej, zmniejszenie deformacji na powierzchni,
likwidacja niepotrzebnych wyrobisk) z drugiej, stara się rozwiązywać problemy utylizacji
odpadów. (Tajduś A. i in. 1992; Ratajczak T. i in. 1992; Palarski J. 1992; Mazurkiewicz
M. i in. 1993; Madaj M. 1994)
Dążeniem kopalni jest stać się kopalnią czystą dla środowiska naturalnego, w której
wszystkie wytworzone odpady zostaną odpowiednio zagospodarowane.
Poza tym, w przyszłości, kopalnia chce doprowadzić do sytuacji, by ilość wyeksploatowanego
węgla pokryła się w dużej mierze z ilością złożonego \Y jego miejsce materiału odpadowego.
Dlatego też, ze względu na zbyt m ^ e ilości odpadów własnych, jak też w związku z poczuwaniem
się do odpowiedzialności za środowisko naturalne, kopalnia ,>larcer' zacieśnia współpracę
z elektrowniami, odbierając coraz większe ilości popiołów lotnych.
Głównym kierunkiem postępowania przyjętym przez kopalnię i jednocześnie akceptowanym przez ekologów jest lokowanie odpadów w wyrobiskach i zrobach górniczych.
Najwięcej doświadczeń w tej dziedzinie kopalnia zgromadziła na odcinku utylizacji popiołów
lotnych, skały płonnej, odpadów poflotacyjnych, słonych wód i wszelkich innych odpadów
powstałych na dole kopalni.
2. Charakterystyka odpadów wytwarzanych w KWK „Marcel"
W trakcie podstawowego procesu technologicznego kopalni, jakim jest pozyskiwanie
kopaliny, zachodzi szereg procesów ubocznych.
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Jednym z nich jest „produkcja" odpadów, które powstają zarówno w czasie samej
eksploatacji — skała płonna, w procesie wzbogacania węgla — skała płonna + odpad
poflotacyjny, w procesie podsadzki hydraulicznej
szlamy z czyszczenia dołowych
osadników wód popodsadzkowych typu „Szombierki" + szlamy z czyszczenia powierzchniowych osadników wód popodsadzkowych + szlamy z czyszczenia chodników wodnych,
jak również w wyniku spalania węgla w elektrociepłowni — popiół lotny. Ponadto proces
podsadzki hydraulicznej powoduje wytwarzanie dodatkowych odpadów powstających w trakcie czyszczenia wody popodsadzkowej.
Nawiązując do powyższego, w kopalni „Marcel" można wyróżnić następujące rodzaje
odpadów, które są lokowane na dole:
— skałę płonną pochodzącą bezpośrednio z robót eksploatacyjnych i przygotowawczych
w ilości 350 400 t/r,
— odpad poflotacyjny powstający w procesie wzbogacania węgla w ilości 29 891 t/r
— popiół lotny wydzielany w wyniku spalania węgla w zakładowej elektrociepłowni
w ilości 25 615 t/r,
— szlamy z czyszczenia dołowych osadników typu „Szombierki", będące produktem
wstępnego oczyszczania wody popodsadzkowej w ilości 11 000 t/r,
— szlamy z czyszczenia osadników powierzchniowych będące produktem ostatecznego
oczyszczania wody popodsadzkowej w ilości 6600 t/r,
— szlamy z czyszczenia chodników wodnych głównego odwadniania będące produktem
klarowania wody popodsadzkowej oraz klarowania wód dołowych w ilości 7700 t/r,
— osady o podwyższonej promieniotwórczości powstające w ściekach wodnych na
poziomie 600 m w części marklowickiej w ilości 2200 t/r,
— wody silnie zasolone, uchwycone na kopalni dzięki zrealizowaniu inwestycji rozdziału
wód miernie od silnie zasolonych w ilości 5000 t ładunku soli /r.
Tabela 1 przedstawia zestawienie ilościowe wytworzonych odpadów na KWK „Marcel"
oraz miejsca powstawania tych odpadów.
Tabela 1. Zestawienie ilościowe wytwarzanych w KWK „Marcel" odpadów wraz z miejscem ich powstawania
Table 1. Quantitative specification of coal-mine „Marcel" by-products and their origin płaces
Rodzaje odpadów

Wytwarzane ilości w roku

Miejsce powstawania
odpadów

1993

1994

2

3

Skała płonna

735 651 t

882 435 t

- Zakład Przeróbczy KWK „Marcel"
- roboty przygotowawcze

Odpad poflotacyjny

116 820 ł

117 596 t

prasy filtracyjne Zakładu Przeróbczego
KWK „Marcel"

39 625 t

25 615 t

10 000 m^

10 000 m3

1

Popiół lotny

Szlamy z oczyszczania osadników
„Szombłcii:i"
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Tabela 1. cd.
Table 1. cont.
1

2

3

Szlamy z czyszczenia chodników
wodnych

7 000 m^

7 000 m^

chodniki wodne głównego
odwadniania na poz. 400, 600, 800

Szlamy z czyszczenia osadników
powierzchniowych

6 000 m^

6 000 m^

powierzchniowe osadniki wód
po podsadzkowych

Osady o podwyższonej
promieniotwórczości

2 000 m^

2 000 m^

ścieki wodne na poziomie 600 m
w części marklowickiej

Wody silnie zasolone
(ładunek soli)

15 970 t

14 700 t

naturalne wypływy z górotworu na poz.
900 m w części macierzystej
i na poz. 600 m w części marklowickiej

4

Oprócz wykorzystywania odpadów własnych kopalnia „Marcel" pobiera popiół lotny
z Elektrowni „Rybnik" w ilości około 1000 t/dobę, a po uzyskaniu odpowiednicłi zezwoleń
zamierza sprowadzać również popiół lotny z Elektrowni „Opole". Docelowo kopalnia
zamierza lokować na dole około 2000 t/dobę popiołu lotnego.
3. Kierunki zagospodarowania odpadów w kopalni „Marcel yy
Kopalnia „Marcel" zagospodarowuje cały wytwarzany odpad własny oraz dodatkowo
odpad obcy. Kierunki zagospodarowania poszczególnych odpadów za rok 1993 i 1994
przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Zagospodarowanie odpadów w kopalni „Marcel"
Table 2. Utilization of by-product in coal-mine „Marcel"
Sposób zagospodarowania odpadu

Rodzaj
odpadu

Ilośó zagospodarowanego
odpadu

Zagospodarowany %
wytworzonego odpadu

1993' r.

1994 r.

1993 r.

1994 r.

2

3

4

5

6

Lokowanie skały płonnej na dole
kopalni w procesie podsadzki
hydraulicznej

skała płonna

320 594 t

350 404 t

43

40

Rekultywacja zwałowiska
podpoziomowego

skała płonna

415 057 t

532 032 t

57

60

Niwelacja terenu

odpad
poflotacyjny

84 540 t

71 542 t

72

60

skała płonna
+ żużel

531 t

1

Roboty inżynieryjne

80
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Tabela 2. cd.
Table 2. cont.
1
Sprzedaż na zewnątrz

2

3

4

5

6

odpad
poflotacyjny

17 280 t

16 163 t

14,8

13,7
«

Składowanie mieszanin
wykonanych na bazie popiołu
łotnego, odpadu poflotacyjnego,
osadu z czyszczenia osadników
powierzcłiniowycłi i wody siłnie
zasolonej w likwłdowanycłi
wyrobiskach oraz zrobach ścian
czynnych i wyeksploatowanych

popiół lotny
własny

39 625 t

25 615 t

100

100

popiół obcy

7 300 t

92 055 t

100

100

odpad
poflotacyjny

15000 t

29 891 t

13,2

26,3

6 600 t

6 600 t

100

100

68 525 t

154 700 t

X

X

szlam z
czyszczenia
osadników
powierzchn.
ładunek soli

Lokowanie szlamów
z czyszczenia osadników wód popodsadzkowych typu
„Szombierki" oraz szlamów z
czyszczenia chodników wodnych
bezpośrednio do nieczynnych
wyrobisk bez
konieczności wywożenia na
powierzchnię

5 000 t

34

szlamy z
czyszczenia
osadników
wód
popod sadzk,
typu
„Szombierki"

II 000 t

22 000 t

100

100

szlamy z
czyszczenia
chodników
wodnych

7 700 t

7 700 t

100

100

Podsumowując powyższą tabelę można zauważyć, iż w roku 1994, w porównaniu
do roku 1993, wzrosła ilość lokowanych odpadów na dole kopalni. Znacznie wzrósł
udział lokowanego popiołu lotnego obcego w sumarycznym lokowaniu odpadów na
dole kopalni. Bierze się to głównie z podniesienia wydajności instalacji do lokowania
pyłów na dole oraz zakończenia inwestycji rozdziału wód dołowych miernie od silnie
zasolonych. Na bazie wody silnie zasolonej wytwarzane są wszystkie mieszaniny,
które kopalnia lokuje na dole.
Obecnie kopalnia jest przygotowana do zwiększenia odbioru pyłów obcych z poziomu
1100 t/dobę do 2000 t/dobę docelowo. Nastąpi to w momencie uruchomienia eksploatacji
w filarze szybu „Marklowice" w pokładzie 507 oraz rozpoczęcia eksploatacji grubych
pokładów systemem z podsadzką utwardzalną.
Zestawienie ilościowe wytworzonych i zagospodarowanych na dole odpadów w KWK
„Marcel" za rok 1994 przedstawia rysunek 1.
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4. Technologie lokowania odpadów na dole kopalni „Marcel"
Kopalnia „Marcel", rozpoczynając próby z utylizacją odpadów własnych na dole
kopalni w wyrobiskach górniczych, zdecydowała się na jedną z bardziej efektywnych
metod ich zagospodarowania. Metodą tą jest generalnie deponowanie drobnofrakcyjnych
odpadów elektrownianych i górniczych pod postacią suspensji popiołowo-wodnej bądź
suspensji popiół — odpad poflotacyjny — woda w likwidowanych wyrobiskach i zrobach
ścianowych.
W miarę nabierania doświadczeń udoskonalano dobór proporcji materiałów odpadowych oraz wody dołowej w taki sposób, aby uzyskać mieszaninę, która po
ulokowaniu na dole kopalni ulegała zestaleniu powodując jednocześnie całkowite
wchłonięcie wody.
Równolegle z próbami prowadzonymi na kopalni jednostki naukowo-badawcze sporządzały
szereg opracowań, opinii oraz aktów normatywnych dotyczących stosowanych rozwiazań.
Miało to na celu uzyskanie odpowiednich zezwoleń Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska oraz odpowiednich dopuszczeń Urzędu Górniczego.
Na podstawie wykonanych prób w kopalni, popartych opracowaniami naukowymi,
kopalnia otrzymała pozytywne opinie na lokowanie na dole następujących mieszanin oraz
osadów technologicznych:
Tabela 3. Zestawienie parametrów mieszanin lokowanych na dole KWK „Marcel
Table 3. Specification of basie parameters of mixtures, used in coaJ-mine „Marcel" in underground filling
Rodzaj mieszaniny
Parametry

Koncentracja zawiesiny

Mieszanina popiołów
lotnych z
elektrociepłowni KWK
„Marcel"
i wody dołowej

Mieszanina popiołów
lotnych z elektrowni
Rybnik i wody dołowej

Mieszanina popiołów
lotnych, odpadu poflotac.
z Zakładu Przeróbcz.
i wody dołowej

stosunek wagowy
popiół : woda

stosunek wagowy
popiół : woda

stosunek wagowy popiół
i odpad poflotacyjny
przed odfiltrowaniem
I : 2.5

1 : 1
Gęstość mieszaniny
[Mg/m^]

1,5:1

2:1

1,44

1,45

8,1

3

5

Czas wiązania [h]
- początek
- koniec

172
454

18
66

26
74

Wytrzymałość doraźna
na ściskanie Rc po 28
dniach [MPa]

0,15

0,34—0,47

0,03

8—11

10.8—14,4

14,4

Ilość wody nadosadowej
m

1,5

1,8

7

8

*

>

Ściśliwość normowa po
28 dniach [%]
* Brak danych.
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mieszaniny popiołów lotnych z elektrociepłowni KWK „Marcel" i wody dołowej
silnie zasolonej w ilości 3000—5000 ton pyłu na miesiąc;
— mieszaniny popiołów lotnych z elektrowni Rybnik i wody dołowej silnie zasolonej
w ilości 15 000—20 000 ton pyłu na miesiąc;
— mieszaniny popiołów lotnych, odpadu poflotacyjnego z Zakładu Przeróbczego KWK
„Marcel" i wody dołowej silnie zasolonej w ilości 150—200 ton odpadu poflotacyjnego
na miesiąc;
— szlamów z czyszczenia osadników wód popodsadzkowych typu „Szombierki", szlamów
z czyszczenia chodników wodnych oraz szlamów z czyszczenia osadników wód popodsadzkowych na powierzchni;
— osadów o podwyższonej promieniotwórczości, z zachowaniem szczególnych rygorów
lokowania.
Zasadą podsadzania ww. mieszaninami jest wytworzenie na powierzchni zakładu mieszaniny na bazie wody dołowej o określonych parametrach i przetransportowanie jej
istniejącymi rurociągami do miejsca podsadzania. Po ulokowaniu mieszaniny w założonym
miejscu, zachodzące reakcje fizykochemiczne powodują związanie wody występującej w mieszaninie, co eliminuje konieczność jej odprowadzania.
Kopalnia „Marcel" realizuje utylizację odpadów poprzez ich lokowanie na dole
w zrobach czynnych wyrobisk eksploatacyjnych lub w zrobach po eksploatacji sprzed
kilku lat.
W pierwszym przypadku jest to podsadzanie pustki lub dosadzanie zawału, w drugim
zaś najczęściej wypełnianie pustek międzybryłowych gruzowiska zawałowego.
Dodatkowo kopalnia szeroko realizuje likwidację wyrobisk korytarzowych w oparciu
odprogramy komputerowe: „korek w pochylni" i „korek w kanale ścianowym". Programy
te pozwalają określić parametry bezpiecznego korka wykonanego z mieszaniny pyłowo-wodnej, który zabezpiecza czynne wyrobiska przed wdarciem się lokowanych
szlamów.
Generalnie w zrobach ścian wyeksploatowanych oraz zrobach ścian czynnych lokuje
się mieszaniny pyłu dymnicowego i wody silnie zasolonej oraz mieszaniny pyłu dymnicowego, odpadu poflotacyjnego i wody silnie zasolonej. Przy lokowaniu ww. mieszanin w zrobach ścian wyeksploatowanych rejony lokowania są odizolowane od czynnych wyrobisk kopalni tamami, na których w trakcie procesu podsadzania prowadzona
jest obserwacja.
Natomiast podsadzanie odpadami ścian czynnych obwarowane jest dodatkowo odpowiednim prowadzeniem chodników ścianowych (po wzniosie). Obserwacja tam odcinających
podsadzany rejon od czynnej części kopalni oraz wymóg odpowiedniego usytuowania
chodników ścianowych podyktowane są względami bezpieczeństwa.
Lokowanie odpadów w zrobach ścian wyeksploatowanych oraz zrobach ścian czynnych
ma na celu doszczelnienie tych zrobów, wzmocnienie profilaktyki przeciwpożarowej oraz
zmniejszenie deformacji powierzchni.
Technologia lokowania poszczególnych mieszanin jest następująca:
— Mieszaninę pyłu dymnicowego z Elektrociepłowni KWK „Marcel" z wodą dołową
lokuje się na dole, zgodnie z opracowaniem naukowym, w którym określono zasady
sporządzania zawiesiny popiołowe-wodnej. Pył dymnicowy z Elektrociepłowni KWK
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Marcel" łączy się w mieszalniku z wodą dołowa w stosunku wagowym 1 : 1 , co
zapewnia związanie powyższej mieszaniny z wydzieleniem niewielkiej ilości wody nadosadowej w pierwszym okresie wiązania. Woda ta jednak zostaje całkowicie wcłiłonięta
przez zestalający się pył po około czterech dniach. Koniec procesu wiązania przypada
po około 348 godzinach od czasu sporządzenia mieszaniny, która osiąga niskie parametry
wytrzymałościowe. W związku z tym opracowano zasady i ilości bezpiecznego lokowania
mieszaniny popiołowo-wodnej w wyrobiskach górniczych w poszczególnych etapach.
Pył dymnicowy z Elektrociepłowni „Marcel" jest lokowany w części macierzystej,
gdzie jest łączony w mieszalniku z wodą i przesyłany rurociągiem do leja zasilającego
rurociąg w szybie III. Dalej mieszanina popiołu i wody jest przesyłana rurociągiem
w szybie III poprzez zbiorniki rozładowujące ciśnienie na poziomie 200 i 600 m na
poszczególne poziomy do wyrobisk korytarzowych i zrobów, które są odizolowane
tamami izolacyjnymi o parametrach wytrzymałościowych obliczonych na wymagane
spiętrzenie mieszaniny pyłu i wody.
— Mieszaninę pyłu dymnicowego, odpadów poflotacyjnych z Zakładu Mechanicznej
Przeróbki Węgla KWK „Marcel" i wody dołowej sporządza się według ekspertyzy
UNICO w Krakowie. Dla bezpiecznego lokowania obu odpadów na dole określono
stosunek pyłu dymnicowego do odpadów poflotacyjnych w stanie przed odfiltrowaniem
na 1 : 2,5. Mieszanina taka wytrąca niewielką ilość wody nadmiarowej, która wraz
z upływem czasu zostaje wchłonięta przez pył dymnicowy. Do mieszania odpadów
wykonano mieszalnik w celu dotrzymania proporcji poszczególnych składników. Do
przesyłania mieszaniny wykorzystane są istniejące instalacje do lokowania pyłów dymnicowych,
— Mieszaninę pyłu dymnicowego z Elektrowni Rybnik z wodą dołową sporządza
się w mieszalniku w stosunku wagowym 1,5 : 1. W początkowym okresie wiązania
wydziela się niewielka ilość wody nadosadowej w ilości 8,8%. Woda ta, nie mając
odpływu, zostaje całkowicie wchłonięta przez zestalający się pył w ciągu trzech do
pięciu dni. Początek wiązania mieści się w przedziale 18 do 126 godzin, koniec
wiązania od 66 do 174 godzin od czasu sporządzenia mieszaniny, która osiąga parametry
wytrzymałościowe rzędu 0,3 MPa po 28 dniach. W związku z tym, analogicznie jak
w przypadku popiołów pochodzących z własnej elektrociepłowni, stosowane są odpowiednie zasady bezpiecznego lokowania mieszaniny popiołowo-wodnej w wyrobiskach
górniczych, z podziałem na etapy lokowania oparte na czasie wiązania i wytrzymałości
tam do czasu osiągnięcia pełnej konsolidacji. Popioły z Elektrowni Rybnik przewożone
są w cysternach na wagonach kolejowych (awaryjnie w cysternach na
podwoziu
samochodowym) i kierowane do dwóch punktów odbioru: w części marklowickiej i części
macierzystej. Docelowo planuje się odbiór pyłu w ilości ok. 2000 t/dobę z rozdziałem
na część marklowicką i część macierzystą około 1000 t/dobę. Obecnie lokuje się około
nOO t/dobę.
Zarówno w części macierzystej, jak i marklowickiej do sporządzania mieszaniny
popiołowo-wodnej używana jest woda dołowa słona, co pozwala na dodatkowe zmniejszenie
uciążliwości dla środowiska w postaci mniejszej ilości zrzucanych z zakładu górniczego
wód słonych. Wielkość ładunku soli, który jest odprowadzany przez kopalnię do rzeki
Leśnicy przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Ładunek soli odprowadzanych do rzeki Leśnicy przez kolektor Olza
Fig. 2. Quantitative high salinited underground waters draing into Leśnica river

Poza lokowaniem ww. mieszanin w starych zrobach ścianowych oraz zrobach ścian
czynnych, kopalnia lokuje na dole również cały wytworzony odpad technologiczny.
Odpad ten tworzą:
— szlamy z czyszczenia dołowych osadników wód popodsadzkowych typu „Szombierki";
— szlamy z czyszczenia chodników wodnych głównego odwadniania;
— szlamy z czyszczenia powierzchniowych osadników wód popodsadzkowych;
— kamień popluczkowy;
— osady o podwyższonej promieniotwórczości,
W zakresie utylizacji ww. odpadów kopalnia „Marcel' wypracowała określoną strategię
w zakresie technologii i miejsc deponowania.
— Szlamy z czyszczenia chodników wodnych lokowane są w zrobach ścianowycti
położonych blisko szybu. Szlamy te podawane są rurociągiem przez pompy do zrobów
ścianowych, gdzie następuje osadzanie się części stałych, woda natomiast, po przefiltrowaniu
przez zroby, zostaje uchwycona na tamach wodnych izolujących podsadzany rejon i odprowadzana jest do systemu odwadniania kopalni.
— Szlamy z czyszczenia dołowych osadników wód popodsadzkowych typu „Szombierki" lokuje sie w likwidowanych wyrobiskach korytarzowych, najczęściej posiadających
niewielkie nachylenie, jedno- lub dwustronnie otoczonych zrobami. Istnienie zrobów
nie jest warunkiem koniecznym, jednak ich wystąpienie umożliwia (z czasem) odwodnienie
składowanych odpadów, a tym' samym nie wystąpi zjawisko tworzenia podziemnych
zbiorników, co ma szczególne znaczenie przy ewentualnym podebraniu tak wypełnionej
pustki.
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Lokowanie odbywa się „z góry w dół", znaczy to, że najniższa część wyrobiska
zabezpieczona jest tamą-korkiem zabezpieczającym wyrobiska niżej leżące przed gwałtownym
zalaniem. Dla określenia parametrów bezpiecznego korka dla wyrobisk nacłiylonych oraz
dla kanałów ścianowych kopalnia posiada odpowiednie programy komputerowe. Pozwalają
one wyznaczyć grubość tamy izolującej, długość całkowitą korka, długość wyrobiska
z odpadami oraz cykl tworzenia korka.
Na wykonany z mieszaniny pyłowo-wodnej bezpieczny korek lokowane są szlamy
z osadników „Szombierki". Lokowanie odbywa sie z wywrotu usytuowanego nad podsadzanym wyrobiskiem, gdzie materiał dowożony jest wozami, a następnie spłukiwany
mieszniną pyłowo-wodną do wyrobiska;
Poglądowe schematy wykonywania bezpiecznego korka w pochylni przedstawia
rysunek 3.
— Szlamy z czyszczenia powierzchniowych osadników wód popodsadzkowych są podawane pompami bezpośrednio do podsadzki hydraulicznej lub do mieszalnika, gdzie
powstaje suspensja popiołowo-wodna. Następnie w suspensji popiołowo-wodnej podawane
są do zrobów ścianowych.
— Osady o podwyższonej promieniotwórczości podawane są pompami do wyrobisk
położonych blisko powstawania tych osadów. Proces ten odbywa sic z zachowaniem ścisłych
rygorów bezpieczeństwa. Wyrobiska przeznaczone do lokowania w nich tego typu osadu
są szczelnie otamowane i brak jest wypływających wód.
— Skałę płonną o granulacji do 20 mm dodaje się do podsadzki hydraulicznej.
Procentowy udział skały płonnej w podsadzce kształtuje się następująco: 90% kamienia
i 10% piasku lub 80% kamienia i 20% szlamów z czyszczenia osadników wód popodsadzkowych typu „Szombierki". Powyższe mieszaniny należą do materiałów podsadzkowych
i spełniają wszelkie wymogi stawiane tym materiałom. Zagospodarowanie skały płonnej
w podsadzce wzrosło również dzięki zastosowaniu pomp wspomagających podawanie mieszaniny do ściany podsadzkowej. Kopalnia „Marcel" chce zwiększyć zużycie kamienia
w podsadzce dzięki zastosowaniu obudów zmechanizowanych z tamami podsadzkowymi
przesuwnymi, co dodatkowo pozwoli zmniejszyć zużycie drewna w ścianie oraz zmniejszyć
pracochłonność. Pozostała część skały płonnej wykorzystywana jest do rekultywacji zwałowiska podpoziomowego.
Schemat zagospodarowania odpadów wytworzonych oraz obcych w kopalni „Marcel"
przedstawia rysunek 4.
Obecnie kopalnia „Marcel" opracowuje mieszaniny wykonane na bazie: pył — woda
silnie zasolona — utwardzacz oraz pył — woda silnie zasolona — kamień — utwardzacz,
celem znalezienia mieszaniny o określonej ściśliwości i wytrzymałości. Tego typu mieszaniny
wykorzystywane będą przy eksploatacji zasobów uwięzionych w filarach oraz przy eksploatacji grubych pokładów na warstwy.
Dodatkowo prowadzone są prace nad mieszaninami zagęszczonymi, wykonanymi na
bazie pyłu dymnicowego, odpadu poflotacyjnego i wody silnie zasolonej, które będą
posiadały parametry materiałów podsadzkowych. W przyszłości materiały te będą zatłaczane
bezpośrednio do zawału za postępującym frontem ściany zawałowej, zmniejszając deformacje
na powierzchni.
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5. Podsumowanie
Kopalnia „Marcel", pomimo wyżej omówionych osiągnięć z lokowaniem na dole odpadów
własnych i obcych, poszukuje w dalszym ciągu nowych rozwiązań w dziedzinie utylizacji
odpadów.
Obecnie trwają prace nad znalezieniem sposobów lokowania na dole mieszanin wykonanych na bazie popiół lotny — kamień dołowy — woda dołowa silnie zasolona —
utwardzacz oraz mieszanin zagęszczonych. Potrzeba opracowania tych mieszanin wiąże
się z koniecznością stosowania ich jako materiałów podsadzkowych w eksploatacji filarów
szybowych oraz z przyszłościową eksploatacją grubych pokładów na warstwy, gdzie materiał
podsadzkowy musi posiadać dodatkowo określone parametry wytrzymałościowe.
Natomiast mieszaniny zagęszczone o parametrach materiałów podsadzkowych będą
wykorzystywane do prowadzenia eksploatacji z zawałem i jednoczesnym zatłaczaniem tych
mieszanin bezpośrednio do zawału za postępującym frontem eksploatacji.
Działania kopalni „Marcel" związane z lokowaniem na dole odpadów będą nadal
kontynuowane. Wynikają one z jednej strony z troski o środowisko naturalne, z drugiej
zaś ze zrozumienia nowej koncepcji górnictwa. Mianowicie, postęp w zakresie lokowania
odpadów na dole kopalni w skali całego górnictwa musi zostać zapoczątkowany zmianami
w świadomości inżynierskiej oraz zmianami w koncepcji celu i jakości samego górnictwa.
Wszyscy przyzwyczajeni jesteśmy do jego roli jako dostarczyciela paliw i surowców,
stanowiących początkowe ogniwo przemysłowego cyklu produkcji i przetwarzania.
Musimy w górnictwie przyjąć model, w którym jego dotychczasowa funkcja zostanie
poszerzona o utylizację odpadów zarówno własnych, jak i obcych, celem ich bezpiecznego
ulokowania w podziemnej przestrzeni. Zatem miarą użyteczności górnictwa stanie się już
nie tylko klasyczny uzysk kopaliny, ale także jego zdolność do wchłaniania odpadów.
Istota tego zagadnienia jest dla kopalni „Marcel" ważnym ogniwem w jej strategicznym
rozwoju, gdzie proces zagospodarowania już dziś ma konkretny pozytywny wynik. Potwierdzeniem tego jest zagospodarowanie prawie wszystkich wytworzonych przez kopalnię
odpadów.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
Literatura
Kohutek, 1994: Restrukturyzacja i lokowanie odpadów pod ziemią — szansą dla górnictwa. Bezpieczeństwo Pracy
i Ochrona Środowiska w Górnictwie 4 (12).
Madaj M., 1994: Dobór rodzaju popiołu lotnego do podsadzki hydraulicznej po kątem zachowania parametrów
ściśliwości dla warunków KWK „Marcel". Praca nie publikowana.
Mazurkiewicz M., 1990: Technologie i środowiskowe aspekty stosowania stałych odpadów przemysłowych do
wypełniania pustek w kopalniach podziemnych. Zeszyty AGH, Górnictwo nr 152.
Palarski J., 1992; Możliwości zastosowania skaty połonnej z KWK „Marcel" jako materiału podsadzkowego
w maksymalnym możliwym zakresie. Praca nie publikowana.
Ratajczak T. i in., 1992: Założenia projektowe i ocena przydatności do składowania mieszaniny popiołów lotnych
i odpadów poflotacyjnych KWK „Marcel" na dole kopalni. Praca nie publikowana.
Tajduś A. i in., 1992: Określenie warunków lokowania odpadów w wyrobiskach dołowych Kopalni Węgla
Kamiennego „Marcel". Praca nie publikowana.

90

Sekcja II

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95

Underground fllling and by-products using in coal-mine ^^Marcel"

Abstract
The paper presents coal-mine „Marcel" problems of by-product utilizations. The process
of „production" this by-products is made mainly in: during underground working — muck,
during process coal dressing — muck and flotation dirts, during hydraulic filling process
— silt, during combustion coal process — ash. Authors described all by-products made
in coal-mine and presented quantitative specification of their production and places of
origin was presented. Additionaly the problem of utilization by-products coming from power
plant. One of the methods of by-products utilization is a using as a component of stabilised
backfilU
The paper characterizes the directions of by-products utilization and presents results of
experiments in using by-products with salinited underground water for preparation of
stabilised backfill.
At present coal-mine „Marcel" has made a lot of investigations with new backfill
needed in underground workings according to physical and mechanical parameters. It is
strictty connected to technological processes and work safety.
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Jerzy GRZYBEK
Kopalnia Węgla Kamiennego „Brzeszcze", Brzeszcze

Doświadczenia w zakresie zwalczania wypiętrzenia spągu w KWK
..Brzeszcze"

Słowa kluczowe
Zaciskanie-wypiętrzanie-nieszczenie-ciśnienie-naprętenia^niekcj^
Streszczenie
Wypiętrzenie skał spągowych w KWK „Brzeszcze", jak również w całym górnictwie,
jest bardzo poważnym problemem, gdyż jego ujemne skutki w sposób widoczny wpływają
na wyniki ekonomiczne kopalni. Opanowanie tego zjawiska stało się więc potrzebą nieodzowną, szczególnie w obecnych uwarunkowaniach. W niniejszym opracowaniu przedstawiono
sposób zwalczania wypiętrzania spągu w KWK „Brzeszcze". W wyniku jego zastosowania
po raz pierwszy ograniczono wypiętrzenie o około 80%, poprawiając równocześnie stabilność
pracy obudowy chodnikowej
1. Wprowadzenie
Każde wyrobisko górnicze, a więc i chodnikowe, pozbawione naturalnej „podpory",
jaką jest usunięty masyw skalny, znajduje się pod wpływem ciśnień związanych z ruchem
skał do wyrobiska. Przejawia się to między innymi zaciskaniem chodników i wypiętrzaniem skał spągowych, połączonym z niszczeniem elementów obudowy oraz zmniejszeniem przekroju użytecznego wyrobiska. Nasilenie tych niekorzystnych zjawisk obserwuje się wraz ze wzrostem głębokości prowadzenia robót górniczych oraz w strefie
ciśnień eksploatacyjnych. Wypiętrzenie skał spągowych w KWK „Brzeszcze", jak również
w całym górnictwie, staje się bardzo poważnym problemem, gdyż jego ujemne skutki
powodują między innymi:
— opóźnienie w przygotowaniu nowych ścian,
— obniżenie jakości węgla (konieczność wykonywania pobierek)
— zwiększenie ilości dniówek na utrzymanie wyrobisk,
— zwiększenie kosztów własnych,
— pogorszenie warunków ruchowych i wentylacyjnych.
Jedyną skuteczną obecnie metodą umożliwiającą zapewnienie drożności i funkcjonalności
wyrobisk są kosztowne i pracochłonne pobierki spągu.
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2. Opis warunków górniczo-geologicznych
Złoże węgla kamiennego eksploatowane przez KWK „Brzeszcze" położone jest w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Obszar górniczy o powierzchni 26,22 km ograniczają:
— od północy — nadanie kopalni „Czeczott",
-— od wschodu — rzeka Soła,
— od zachodu — rzeka Wisła,
— od północy — uskok jawiszowieki.
Karlx)n produktywny reprezentowany jest przez warstwy łaziskie, orzeskie, rudzkie, siodłowe
i brzeżno, zalegając od głębokości 100 m do około 1200 m, przy czym kopalnia eksploatuje
łącznie 18 pokładów o średniej miąższości około 1,5 m. Nadkład stanowią utwory czwartorzędu
i trzeciorzędu o łącznej grubości około 100 m, oddzielone od karbonu warstwą nieprzepuszczalnych
iłów. Pokłady zalegają monoklinalnie z południa na północ z nachyleniem 5—15°. Tektonikę
złoża stanowią zasadniczo 3 uskoki o przebiegu równoleżnikowym i 5 uskoków o przebiegu
południkowym, dzielące złoże na wyraźne partie i jednoznacznie ograniczające długość i wybieg
ścian. Uskoki mają zrzuty do 100 m, przy czym uskok jawiszowicki o zrzucie około 450 m
związany jest genetycznie z nasunięciem karpackim. Poza uskokami głównymi występują lokalne
uskoki ograniczone od jednego do kilku pokładów o zrzucie 0,5—6 m, a nawet do 11 m. Ten
typ uskoków komplikuje w poważnym stopniu rozcinkę złoża.
Oprócz zaburzeń natury tektonicznej, obserwuje się w niektórych pokładach nieciągłości
zalegania typu sedymentacyjnego w postaci wyklinowań lub wycienień węgla.
Karbon pod względem hydrogeologicznym jest silnie zróżnicowany. W części północnej
obserwuje się większe zawodnienie górotworu z uwagi na występowanie wodonośnych
piaskowców łaziskich. Natomiast częśc południowa jest praktycznie sucha.
Stropy i spągi pokładów stanowią głównie łupki ilaste oraz niewielka ilość łupków
piaszczystych i piaskowców. Taki charakter skał decyduje o występowaniu znacznych
ciśnień górotworu i powoduje duże trudności z utrzymaniem stropu i spągu wyrobisk.
Z zagrożeń naturalnych do najważniejszych i najbardziej uciążliwych należą:
— duże zagrożenie metanowe,
— zagrożenie pożarowe,
— zagrożenie wyrzutami metanu i skał w partii południowo-zachodniej.
3. Próby zapobiegania wypiętrzaniu skał spągowych
Jak z wyżej opisanych warunków górniczo-geologicznych wynika, skały spągowe większości pokładów zaliczyć należy do II i III klasy, tzn. do spągowo średniej i małej
nośności, co w połączeniu z bliskim zaleganiem pokładów, gęstą siecią wyrobisk, prowadzeniem ścian z zawałem stropu, utrudnia zapewnienie funkcjonalności wyrobisk korytarzowych. Szczególnie dotkliwie odczuwane jest wypiętrzanie skał spągowych. Wszystkie
próby zwalczania tego zjawiska podzielić można na trzy grupy:
a) metody górnicze poprzez:
— minimalizację ilości i czasu utrzymania chodników. Praktycznie oddziały zbrojeniowe przystępują do swoich zadań zaraz po opuszczeniu rejonów przez oddziały
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robót przygotowawczych, które niejednokrotnie przed wycofaniem się dokonują pobierki
spągu kombajnami. Często metoda ta stawia jednak pod znakiem zapytania ciągłość
frontu eksploatacyjnego,
— zagęszczenie obudowy chodnikowej nawet do 0,5 m i stosowanie obudowy z odrzwi
zamkniętych o eliptycznych przekrojach. Próby bez większego powodzenia dokonano w chodniku podścianowym ściany 039 w pokł. 352, przekopie za II uskokiem wschodnim na
poziomie 740 m i chodniku taśmowym ściany 092 w pokł. 334;
b) metody geomechaniczne poprzez:
— strzelanie w spągu i w ociosach wyrobisk w celu rozluzowania skał (strzelanie
kamufletowe). Próby dokonano w chodniku taśmowym zbiorczym w pokładzie 334
wschód poz. 640 m. Jako efekt uzyskano przesunięcie w czasie procesu wypiętrzania
spągu,
— przykotwianie skał spągowych;
c) odwadnianie spągu:
— w przypadku skał rozmakających i pęczniejących pod wpływem wody, prowadziło
się i prowadzi odwadnianie naturalne.
Wszystkie próby, pomimo zastosowania dodatkowych wzmocnień obudowy w postaci
ryszpowania i zakładania podciągów, nie spowodowały uniknięcia środka ostatecznego,
jakim jest wykonanie pobierki spągu, czyli czynnika mającego kapitalny wpływ na poprawę
wskaźników ekonomiczno-finansowych kopalni.
W związku z powyższym, przystąpiono bardziej kompleksowo do rozwiązania tego
problemu.
Przeprowadzono pełną anahzę przyczyn wypiętrzania spągu uwzględniając:
— warunki górniczo-geologiczne,
— przydatność teorii ciśnienia górotworu dla praktyki górniczej,
— teorie mechanizmu wypiętrzania spągu,
— dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie w kopalni.
Ustalono że:
1. Drążone wyrobiska korytarzowe najczęściej wykonywane są w obudowie otwartej,
posadowionej na spągu, co powoduje, że najszersza odsłonięta powierzchnia nie jest
obudowana. W przypadku występowania bardzo dużych ciśnień górotworu, największa
koncentracja naprężeń występuje na linii ociosów wyrobiska, których wartość dochodzi
nawet do 3,5-krotnego ciśnienia pierwotnego. Naprężenia te przekazywane są na skały
spągowe wytwarzając zróżnicowany stan naprężeń (rys. 1).
W strefie wypiętrzania skał powstają zarówno naprężenia ściskające, jak i rozciągające, przekraczające wytrzymałość skał spągowych, które po zniszczeniu struktury,
wypiętrzane są do wnętrza wyrobiska. Założono, że należy zwiększyć wytrzymałość
skał spągowych na rózciąganie, która jest bardzo mała, a ma istotny wpływ na
proces wypiętrzania.
2. Pobierki spągu pogarszają warunki współpracy obudowy z górotworem w wyniku
ciągłego naruszania stanu równowagi i przemieszczania się skał.
3. Strzelanie kamufletowe w spągu lub ociosach wytwarza pewną strefę upodatniającą,
poprzez odprężenie skał i zmniejszenie koncentracji naprężeń. Powoduje jednak niekontrolowany zasięg niszczenia struktury skał w wyniku powstawania stref miażdżenia, kruszenia,
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Rys. 1. Schemat naruszenia spągu wyrobiska korytarzowego wskutek wzmożonej koncentracji naprężeń
w ociosach
Fig. 1. Graph of floor disturbance in the mine road works caused by increased stress concentration
in the side walls
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Fig. 2. Projected elastic beam in the hcading's floor
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spękań i drgań. W początkowym okresie uzyskuje się korzystny efekt zmniejszenia naprężeń
w bliskim sąsiedztwie wyrobiska i odsunięcie maksymalnych naprężeń bardziej w głąb
górotworu, czyli opóźnienia wypiętrzania skał. Po pewnym czasie zjawisko to występuje
jednak z nasileniem, gdyż powracającej strefie maksymalnych naprężeń spękane skały nie
mogą się przeciwstawić.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęto decyzję o próbie stworzenia w spągu wyrobiska
mocnej, ale równocześnie elastycznej płyty, a tym samym umożliwienie odkształcenia
warstw spągowych przy zachowaniu ich ciągłości. Winno to doprowadzić do dekoncentracji
naprężeń w ociosach wyrobiska (rys. 2).
4. Sposób zabezpieczenia spągu wyrobiska przed wypiętrzaniem poprzez kotwienie
i iniekcję środkami chemicznymi
Poprzez analogię do klasyfikacji skał stropowych można wyróżnić w spągu wyrobiska
warstwy spągu bezpośredniego i zasadniczego. Wyciskaniu ulegają głównie skały spągu
bezpośredniego.
Spąg zasadniczy składa się najczęściej z piaskowców, które nie biorą aktywnego udziału
w procesie wypiętrzania skał. Na podstawie obserwacji można wyciągnąć wniosek, że samo
kotwienie jako środek zapobiegawczy jest skuteczne, przy zamocowaniu kotwi w nieruchomym
mocnym spągu zasadniczym, przyjmując jednak charakter przymocowania spągu bezpośredniego. Nie można przez to osiągnąć zamierzonego ceiu, czyli uzyskania belki spągowej
o zwiększonej wytrzymałości na rozciąganie. Postanowiono więc - wzmocnić dodatkowo
skały spągowe poprzez iniekcję środkami poliuretanowymi. Winno się uzyskać dzięki temu
litą skałę o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych, ale jednocześnie bardziej
odkształcalną z uwagi na niższą wartość modułu odkształcania. Utworzona w ten sposób
jednolita płyta w spągu wyrobiska przyczyni się do dekoncentracji naprężeń w ociosach
wyrobiska i poprawi współpracę obudowy z górotworem.
Biorąc pod uwagę trudność osiągnięcia zamierzonego celu, przyjęto następującą kolejność
jego realizacji:
— Ustalenie zasięgu rozluzowania skał spągowych, laboratoryjne określenie ich wytrzymałości.
— Określenie wpływu ewentualnych zaburzeń geologicznych i krawędzi eksploatacyjnych.
— Określenie liczby otworów w rzędzie, ich nachylenie oraz odległości między rzędami
otworów (tzw. siatka otworów)
— Ustalenie długości otworów iniekcyjnych,
— Dobór środków chemicznych.
— Kontrola parametrów wysokościowych wyrobiska przed i po zabiegach iniekcyjnych,
celem określenia skuteczności przyjętej metody.
Na dokonanie próby wykonano chodnik międzyścianowy ścian nr 105 i 106 eksploatowanych szeregowo w pokładzie 353 zachód poz. 512—640 m. Granicę pola eksploatacyjnego
tych ścian stanowią (rys. 3):
— od wschodu — uskok zachodni I,
— od zachodu — granica wyklinowania pokładu,
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śc. 106
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Rys. 3. Miejsca dokonania pierwszej próby iniekcji spągu
Fig. 3. Place of first floor injection

— od południa — zroby ściany nr 084,
— od północy — cłiodnik taśmowy ściany 106.
Miąższość pokładu zmienna: 1,8—1,5 m, średnio 1,65 m z przerostem grubości
10—30 cm.
W stropie występuje seria łupków ilastych grubości 1—4 m, a nad nią zalega
wyeksploatowany pokład 352. W spągu pokładu 353, aż do pokładu 356 zalega seria
łupków
z lokalnymi piaskowcami o grubości 4—9 m. Na całym wybiegu ścian
w sąsiedztwie przedmiotowego chodnika międzyścianowego nie ma krawędzi mogących
mieć jakikolwiek wpływ na trudności w jego utrzymaniu. Pomimo tego, z momentem
uruchomienia ścian systemem podłużnym na zawał, nastąpił wzrost ciśnień górotworu
powodujący silną deformację obudowy i wypiętrzenie spągu. Sumaryczna grubość pobierek
dochodziła do 2 m Celem zapewnienia funkcjonalności wyrobiska, zaangażowano około
30 pracowników na dobę do spągowania i wymiany uszkodzonych elementów obudowy.
Wobec braku możliwości wydzielenia kamienia pochodzącego z renowacji wyrobiska,
zanotowano pogorszenie parametrów jakościowych miałów surowych ze ściany 105,
tzn. systematycznie uzyskiwano wzrost zapopielenia o 2—3% i spadek kaloryczności
o około 1000 kJ, Próbę rozpoczęto 200 mb przed frontem ściany, czyli w strefie
pozbawionej ciśnienia eksploatacyjnego. Jednocześnie prowadzono systematyczne pomiary
wysokościowe wyrobiska:
— przed iniekcją spągu,
— na odcinku wzmocnionym,
— między ścianami nr 105 i 106.
Wyniki pomiarów przedstawia rysunek 4.
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Rys. 4. Zachowanie się spągu chodnika międzyścianowego ścian 105 i 106 przed i po iniekcji spągu
Fig. 4. Behaviour of the mine road (between coalfaces 105 and 106), bcforc and after floor injection

Jest to potwierdzenie słuszności przyjętej metody.
Okazało się bowiem, że stworzona elastyczna belka nie tylko ograniczyła proces
wypiętrzenia skał spągowych, ale również poprawiła stabilność obudowy, w wyniku czego
można było odstąpić od pracochłonnych pobierek spągu, wymiany elementów obudowy,
czy też miejscami przebudowy wyrobiska. Dla sprawdzenia skuteczności i słuszności
zamierzonych działań, podjęto następne próby, postępując zgodnie z przyjętą poprzednio
kolejnością realizacji:
1. wzmocniono spąg chodnika głównego za I uskokiem zachodnim na poz. 640 m.
Przed dokonaniem iniekcji spągu w chodniku wykonywano systematycznie przebudowy
chodnika (minimum raz w roku) oraz pobierki spągu (2 razy w roku). Biorąc pod uwagę
kapitalne znaczenie wyrobiska dla partii zachodniej, wzmocniono najpierw strop i ociosy
poprzez iniekcję środkami poliuretanowymi. Ograniczono w ten sposób deformację obudowy,
nie uniknięto natomiast uciążliwych pobierek spągu.
2. wzmocniono spąg nowo przebudowanego chodnika kierunkowego taśmowego, celem
określenia wpływów zbliżającego się frontu eksploatowanej w sąsiedztwie ściany.
Pomimo nieporównywalnych warunków górniczo-geologicznych w miejscach podjętych
prób wyniki były podobne do wyników z chodnika międzyścianowego ścian 105 i 106.
Ponadto okazało się, że w chodniku taśmowym kierunkowym, zbliżający się front eksploatacyjny pozbawił całkowicie funkcjonalności odcinek, w którym nie była prowadzona
iniekcja spągu, i zmusił tym samym do wykonania nowego wyrobiska. Natomiast w miejscu
stworzenia elastycznej belki w spągu wyrobiska, poprzez jego poklejenie, odnotowano
jedynie zmniejszenie poprzecznego przekroju wyrobiska o około 30% i tylko na skutek
wypiętrzenia spągu.
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5. Wnioski końcowe
1. Poprzez zastosowanie iniekcji skał spągowych środkami chemicznymi i stworzenie
belki o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych (ze szczególnym zwróceniem
uwagi na zwiększenie wytrzymałości skał na rozciąganie), udało się po raz pierwszy
w KWK „Brzeszcze" ograniczyć skutecznie wypiętrzenie spągu o około 70—80%.
2. Utrzymana wysokość wyrobiska za ścianą nr 105 — 2,2 m — bez pobierki spągu,
pozwala przypuszczać (a zostało to potwierdzone w KWK „Sośnica"), że tą metodą można
utrzymać wyrobiska za frontem ściany dla niżej zalegającej partii złoża.
3. Analiza kosztów związanych z pobierką spągu (dniówki, transport kamienia i jego
składowanie, zanieczyszczenie urobku) w odniesieniu do kosztów iniekcji, zdecydowanie
przemawia za powszechnym stosowaniem omawianej metody. Suma kosztów iniekcji około
5 mln/mb, a koszty przebudowy i pobierek 7 mln/mb.
4. Obciążenie jednej tony węgla ze ściany 105 kosztami iniekcji chodnika podścianowego
wyniosło około 4—5 tys. zł/t, a z tytułu poprawy jakości węgla surowego uzyskano wzrost
ceny zbytu o około 60—70 tys. zł/t.
5. Uzyskano wyraźną poprawę funkcjonalności wyrobiska, tak pod względem ruchowym,
jak i wentylacyjnym, co w przypadku kopalni metanowej ma bardzo istotne znaczenie.
6. Przedmiotowa metoda jest bardziej skuteczna w przypadku zastosowania jej w wyrobiskach
nowo drążonych i wymaga indywidualnego rozpatrzenia, tzn. opracowania dokumentacji popartej
odpowiednimi badaniami laboratoryjnymi i wyliczeniami wytrzymałościowymi.
7. Przyjęta metoda pozwoliła ograniczyć zmniejszenie liczby ludzi na utrzymanie wyrobisk
(w rejonie śc. 105 i 106 o około 25 pracowników).
8. Omawiana metoda z pozytywnym skutkiem zastosowana została również w innych
kopalniach.
9. Jedyną dotychczas napotkaną uciążliwością jest wiercenie otworów w spągach silnie
zawodnionych.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.

Brzeszcze" colliery experiments in the field of floor upthrusting
suppression

Abstract
Process of floor rocks upthrusting at „Brzeszcze" colliery as well as in all mining
industry, because of its big impact on colliery economics is considered as a very serious
problem. Taking into consideration all problems mining industry has to face nowadays,
upthrusting control became one of the first priority problems to solve.
The aim of this paper is to present the way of floor upthrusting suppression, which was
applied in „Brzeszcze" colliery. As a result of it, for the first time about 80% of upthrusting
has been reduced, having also impact on stability of roadway support working conditions.
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Moderne Antriebstechnik fur Strebbetriebsmittei
1. Einfiihrung, Anforderung an die Antriebstechnik von Hobeln und Forderern
Im deutschen Steinkohlenbergbau geht die Tendenz zu langeren Streblangen mit schneller
laufenden und leistungsfahigeren Gewinnungsanlagen. So sind innerhalb von einigen wenigen
Jahren die eingesetzten Leistungen bei Strebforderem von 400 bis 500 kW auf fast 1000
kW und bei Hobelanlagen von 300 bis 400 kW auf 630 kW angestiegen. Noch Anfang
der 90iger Jahre lag die durchschnittliche Streblange nur geringfiigig iiber 250 m. Heute
gibt es im deutschen Steinkohlenbergbau Streben die ca, 100 m langer sind ałs der
durchschnittliche Streb 1990. Man verstarkte die Ketten von 26 x 92 bzw. 30 x 108er
Ketten bei Hobelanlagen auf 38 x 137 Ketten. Bei Strebforderem sind sogar schwere
Anlagen mit 42/46 mm Doppelmittenkette im Einsatz. Neben diesen erhohten Leistungsdaten
sollten zur Auslegung der modernen Antriebstechnik fiir Strebbetriebsmittei betriebs- bzw.
verfahrensbedingte, spezielle Anforderung optimal erfiillt werden. Einige wichtige seien
bemerkt:
— Hohe Leistungsreserven des Antriebs erlauben kurz- oder mittelfristige Uberschreitung des Nennbetriebes, was insbesondere bei Hobelanlagen betriebsspezifisch auftreten kann.
— Eine weitere wichtige Anforderung an die einzusetzende Antriebstechnik ist die
Ausnutzung der gesamten installierten Leistung bei Mehrmotorenantrieben. So mu3 z.B.
gewahrleistet sein, daB bei Strebforderem mit vier bzw. drei Antrieben alle Motoren
gleichmaBig an der Last beteiligt werden.
— Der untertagige Gewinnungs- und Fordererbetrieb ist rauh und kann zu hohen
dynamischen Zusatzkraften fiihren, die sicher von der Anlage aufgenommen werden miissen.
Insbesondere das in der Regel schwachste Glied der Antriebstechnik, namlich die Kette,
solite geschont und geschiltzt werden.
— Eine weitere, grundsatzlich fiir jeden Produktionsbetrieb giiltige Forderung an die Antriebstechnik zielt auf die hohe Yerfiigbarkeit und damit auf eine Laufzeitmaximierung hin. Hier
ist zum einen eine hohe Standzeit der Antriebskomponenten gefordert, zum anderen diirfen noch
die thermischen Belastungen, die bei der dynamischen Betriebsweise im untertagigen Gewinnungsbetrieb verfahrensbedingt entstehen, zu keinen der thermisch bedingten Stillstandszeiten
der Anlagen fiihren. So sind z.B. der stander- und rotorgekiihlte Asynchronmotor oder die standig
durchflutete hydrodynamische Kupplung ais betriebssicherer KompromiB ais antriebstechnische
Komponenten im untertagigen Steinkohlenbergbau eingesetzt.
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Eine weitere Forderung an die moderne Antriebstechnik im Streb besteht im sicheren
Beherrschen von extremen Betriebszustanden. Diese gewinnungs- und fordertechnisch spezifische Anforderung soli in diesem Beitrag naher betrachtet werden. Ais extreme
Betriebszustande bei Strebforderern seien genannt, das Anfahren gegen Uberlast durch
Uberbeladung, das Anfahren bei Spannungseinbruch
des elektrischen
Netzes,
Hangekettenanfall durch zu hohes Kraftniveau im Kettenband und Leistungsverschiebungen
zwischen den antreibenden Motoren. Eine untergeordnete Rolle spielt bei den Strebforderern
die Blockierung. Diese Iritl betriebsbedingt bei Hobelanlagen nennenswert ofter auf.
••
2. Uberlastschutz
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• •

Yerzogerungskrafte durch Uberlastschutzsysteme begrenzt. Bild 1 zeigt die Energiebilanzen
bei einer Blockierung. Vor der Blockierung ist im gesamten Hobelsystem neben der
potentiellen Energie auch eine kinetische Energie durch die bewegten Massen vorhanden.
Dabei sind die hauptsachlichen Energien in dem schnell laufenden Rotor des Elektromotors
gespeichert (ca. 90%). Kettenrad und Getriebe spielen eine untergeordnete Rolle. Auch die
Massen der ziehenden Kette erbringen um eine Zehnerpotenz geringere kinetische Energie
ais die im Laufer des Motors. Bei einer Blockierung kommt die gesamte Hobelanlage zum
Stillstand. Die kinetischen Energien werden in potentielle Energie umgewandelt, die zu
Dehnungen im Antriebsstrang, demzufolge in Kettenkraften und Wellenmomenten, fiihren.
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Bild 1. Energieumwandlung bei Blockierung ohne Uberlastschutz
Rys. 1. Przemiana energii przy blokowaniu bez ochrony przed przeciążeniem
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• •

Bei Einsatz von Uberlastschutzsystemen werden gemaB Bild 2 die kinetischen Energien
vor der Blockierung in potentielle Energien nach diesem Yorgang umgewandelt, die deutlich
•«

niedriger ais bei Systemen ohne Uberlastschutz sind (vgl. Bild 1). Die Zusatzkrafte aus
der potenliellen Energie in der gesamten Hobelanlage und dem Antriebsstrang fiigen der
Anlage keinen Schaden zu.
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Bild 2. Energieumwandlung bei Blockierung mit Uberlastschutz
Rys. 2. Przemiana energii podczas blokowania z ochroną przed przeciążeniem

Die Uberlast kann lasthaltend oder -abwerfend begrenzt werden. Ein Teil der kinetischen
Energie wird bei lasthaltenden Uberlastschutzsystemen in Warmeenergie (Reibenergie, Yer• •

•

•

luste in Hydrauliksystemen) umgewandelt. Bei lastabwerfenden Uberlastschutzsystemen wird
der KraftfluB im Antriebsstrang getrennt, so da6 ein Teil der kinetischen Energie trotz
blockierter Anlage in den drehenden Antriebselementen verbleiben kann. In diesem Pall
lauft z.B. der Hobelantriebsmotor frei aus. Die verbleibende potentielle Energie nach der
Blockierung fiihrt zu Krafterhohungen im System.
Bild 3 zeigt die im deutschen Steinkohlenbergbau eingesetzten Uberlastschutzsysteme.
Die ersten drei Uberlastschutzsysteme (TZ-Kupplung, elektrohydraulisches Antriebssystem
• •

• •

und SI5/20 UL) haben trotz langer erfolgreicher Einsatze in vielen Betriebspunkten aus
verschiedenen Griinden ihre Bedeutung fiir den Einsatz in Hochleistungsstreben verloren.
Die aktuell marktfiihrenden Uberlastschutzsysteme sind die Sternbolzenkupplung, die ais
separate Komponentę am Getriebe bzw. im Hobelantriebskasten untergebracht werden kann,
und das SAFESYDOR-System, welches im gleichnamigen Getriebe der Dorstener Maschinenfabrik untergebracht wird.
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Bild 3. Uberlastschutsysteme
Rys. 3. Ochrona przed przeciążeniem

Die Sternbolzenkuppłung ist auf der langsam laufenden Seite des Getriebes angebrachl.
Die Begrenzung der Lasl beim im SAFESYDOR-System erfolgt innerhalb des Getriebes,
es liegt also in ciner Zwischenstufe. Einen ahnlichen Einbauort weist das elektrohydraulische
Antriebssystem auf, welches an einem Planeteniiberlagerungsgetriebe angeflanscht wird. Hier
wird die Uberlast durch eine hydraulische Druckbcgrenzung im System verhindert. Die
TZ-Kupplung ist an der schnell laufenden Seite des Getriebe installiert und trennt den
• •

•

•

KraftfluB durch Ausriicken von KugeIkalottenverbindungen. Das S15 bzw. S20 UL der
Westfalia Becorit ist getriebsausgangsseitig angebracht, eine getriebeinterne Drehmomentmessung erlaubt die Uberlasterkennung und initiiert bei einer Uberlast die Trennung des
Kraftflusses an einer Schaltkupplung (vgl. Bild 3).
Die Bilder 4 und 5 bringen die konstruktiven Gestaltungen der Uberlastschutzsysteme
Sternbolzenkuppłung und Doppelplan ten getriebe SAFESYDOR.
Die Sternbolzenlamellenkupplung, welche von der Fa. Halbach & Braun in enger
Zusammenarbeit mit dem DMT-Institut fiir Vortrieb und Gewinnung entwickelt und erprobt
wurde, ist hier in der Bauform im Hobelantriebskasten dargestellt. Tellerfedern driicken
liber verschiedene Keilsysteme zur Kraftverstarkung auf die naBlaufenden Lamellen, die
ein
«• diesem Andruck proportional maximales Drehmoment iibertragen konnen, Bei
Uberschreitung des eingestellten Rutschmomentes entstehen Relativbewegungen zwischen
Kettenstcrn und Getriebe, die ein Abschneiden der Kraft zur Folgę haben. Neuere Yersuche
haben gezeigt, da6 mit diesem System Blockierungen in unmittelbarer Antriebsnahe realisiert
werden konnten, ohne daB die Kettenkrafte bauteilschMigende AusmaBe annahmen.
• «
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Bild 4. Stembolzen-Lameilcnkupplung
Rys. 4. Sprzęgło zębato-cieme
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Bild 5. Doppelplanetengetrieb Safesydor
Rys. 5. Podwójna przekładnia planetarna Safesydor
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Das Doppelplanetengetriebe SAFESYDOR schneidet die Uberlast mit dem gleichen
technisch physikalischen Effekt ab. Dabei ist die erste Planetenradstufe ais
Dreiwelleniiberlagerungsgetriebe ausgebildet, wobei das Hohlrad mit einer Lamellenbremse
am Gehause abgestutzt wird. Die zweite Stufe ist ais ein zweiwelliges Umlaufgetricbe mit
dem Steg ais Abtriebswelle ausgelegt. Bel Uberschreitung eines eingestellten Drehmomentes,
welches durch die Druckbeaufschlagung des Zylinderraumes der Lamellenbremse stufenlos
einstellbar ist, rutscht das Hohlrad durch. Es wird zum einen die Last begrenzt und zum
• •

anderen wird dieser Uberlastzustand durch geeignete Sensorik erkannt. Danach kann durch
weitere Steuerbefehle aktiv in das System eingegriffen werden. Ein besonderer Yorteil
dieses Systems besteht darin, daB neben der kleinen und kompakten Bauweise das System
es auch erlaubt, schnell und wahrend des Betriebes die Uberlastschutzschwelle zu verstellen.
Zudem sind weitere Optionen mit diesem System moglich.
•

w

3. Leistungsausgleich
Nun zu den Strebkettenkratzerforderern. Obwohl bei Kettenkratzerforderern im Streb
Blockierungen auftreten konnen, spielen diese eine untergeordnete Rolle. Demzufolge werden
• •

praktisch keine Strebfórderantriebe mit Uberlastschutzsystemen ausgestattet. Eine Ausnahme
bildet der Einsatz von SAFESYDOR-Getrieben ais Strebforderergetriebe. Bei den Antrieben
von Strebfórderern ist es vielmehr wichtig, die Leistungsverschiebungen zwischen den
Motoren zu verhindern und somit zu gewahrleisten, daB alle diese Antriebe gleichmaBig
belastet werden und somit optima! genutzt werden konnen. Einen typischen Fali von
Leistungsverschiebungen zeigt das Bild 6. Hier ist ein Fordererhochlauf anhand einer
w

Fordereranlauf
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Bild 6. Leistungsmessung an einem Fórderer
Rys. 6. Pomiar mocy przenośnika
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Leistungsmessung dargestellt. Die eigentlich statisch anzunehmende bzw. geforderte Leistungsgleichheit ist erst nach iiber 1 Minutę nach dem Einschalten erreicht. Es treten
Leistungsdifferenzen bis 200 kW auf. Dies fuhrt zu einer zusatzlichen, unnotigen Belastung
cines Antriebes und hat insbesondere zur Folgę, da6 die thermische Zusatzbelastung zu
signifikanten betrieblichen Problemen fiihren kann.
Eine einfache Systematik zur Leistungsverschiebung bringt das Bild 7. Man unterscheidet zwischen dynamischen und statischen Leistungsverschiebungen. Wahrend die
dynamischen Leistungsverschiebungen betriebsbedingt sind, also aus einer Lastanderung
resultieren und sich nach einer anlagenspezifischen Ausgleichszeit angleichen, haben
die statischen Leistungsverschiebungen ihre Ursache in Unsymmetrien in der Anlage.
Die Leistungsverschiebung steht solange an, solange die Unsymmetrie nicht behoben
wird. Das kann im schlechtesten Fali zu einer kontinuierlich anstehenden Leistungsverschiebung fiihren.
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Bild 7. Problematik Leistungsverschiebung
Rys. 7. Problematyka przesunięcia mocy

Bild 8 zeigt die Auswirkung von Unsymmetrien, die sich in Drehzahlunterschieden
darstellen łassen. Wegen der steilen NebenschluBcharakteristik der Bergbauelektromotoren
fiihren bereits geringste Drehzahlunterschiede zu deutlichen Drehmoment — demzufolge
Leistungsverschiebungen. So ist es nicht selten der Fali, dal3 Motoren an Forderern oder
an Hobelanlagen ais Bremse, also ais Generator, wirken und ais zusatzliche Belastung fiir
die Anlage wirken.
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Bild 8. Auswirkung von Drehzahlunterschieden
Rys. 8. Działanie różnic w prędkości obrotowej

Solche Betriebszustandc fiihren zu thermischen Zusatzbelastungen, welche die Laufzeit
der Betricbsmittel signifikant reduziert, Leistungsausgleichssysteme erlauben, diese Belastungsunsymmetrien auszuglcichen. Die YergleichmaBigung der Leistungsaufnahmen der
verschiedcnen Motoren fiihren zu nachweisiich hoheren Laufzeiten und zur Anlagcnschonung.
Der Leistungsausgleich zwischen den Antrieben wird dadurch realisiert, daB den durch
Unsymmetrien in der Anlage entstandenen Leistungsverschiebungen durch entsprechende
bewuBl erzeugte Unsymmetrien entgegengewirkt wird. StelWertretend fur die reinen Leistungsausgleichssysteme soli hier das APL 25/30 von der Fa. Brautigam/Halbach & Braun
Yorgestellt werden. Das SAFESYDOR-System von der Dorstener Maschinenfabrik/DMT
• •

kann neben der Option Uberlastschutz mit Hilfe einer iibergeordneten Regelung auch einen
Leistungsausgleich durchfiihren.
Das Planeteniiberlagerungsgetriebe APL, das ist in Bild 9 dargestellt ist, fiihrt den
Leistungsausgleich dadurch aus, daB es eine Ubersetzungsanderung in der GroBenordnung
von 2% realisiert. Die Eingangsstufe des Getriebes APL 25/30 ist ais dreiwelliges
Planeteniiberlagerungsgetriebe ausgefiihrt. Das iiber ein Schneckengetriebe angetriebene
Hohlrad
kann durch die Uberlagerungsbewegung die Ubersetzungsanderung bewirkten. Der
••
Uberlagerungszweig wird mit einem kleinen Asynchronmotor angetrieben. Eine ubergeordnete
• •

• «

•

•

• «

Regelung gibt dcm Uberlagerungsmotor, je nach GroBe und Richtung der Unsymmetrie,
die Befehle fur Links- bzw. Rechtslauf oder Stillstand. Mit der so realisierten Dreipunktregelung sind sehr gute betriebliche Ergebnisse erzielt worden.
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Bild 9. Leistungsausgleichsgetriebe APL 25-30
Rys. 9. Mechanizm rótnicowy mocy

Das Bild 10 zeigt einen MeBschrieb, aufgenommen wahrend Leerfahrtsmessungen an
einer schweren Hobeianlage. Es sind jeweils drci Kurven iiber die Zeit aufgctragen. Man
crkennt neben den Leistungen der Haupt- und Hilfsantriebsmotoren auch den Hobelweg.
Wahrend dieses langen Hobelzuges lag die Leistungsaufnahme des Hauptantriebsmotors
immer deutlich iiber dem des Hilfsantriebsmotors, der zwischen Sekundę 40 und 50 sogar
in den generatorischen Bereich beschleunigt wurde. Im unteren Teil des Bildes erkennt
man den gleichen Yersuch mit eingeschalteter Ausgleichsregelung. Die Leistungsdifferenzen
zwischen dem Haupt- und Hilfsantrieb sind praktisch Nuli. Auch im kritischen Bereich
zwischen Sekundo 40 und 50 ist der Hilfsantrieb motorisch und die Last wird gleichmaBig
auf die beiden Antriebe aufgeteilt.
••

•

•

Eine technische Alternativc zu diesem Ubcrlagerungsgetriebe mit Ubersetzungsanpassung
ist das SAFESYDOR-System der Dorstener Maschinenfabrik und DMT. Das bereits eben
erwahnte Doppelplaneteniiberlagerungsgetriebe SAFESYDOR erlaubt durch die Technik des
Eingriffes in den KraftfluB, kurzfristig den iiberlasteten Motor zu entlasten, und somit ein
Leistungsausgieich zwischen den Antrieben herbeizufuhren. Bei Uberlastung eines Antriebes
wird durch die iibergeordnete Regelung der KraftfluB in dem Getriebe dieses Antriebes
begrenzt. Der zweite bzw. die Antriebe der Gegenseite ubernehmen wieder Last.
Einen interessanten MeBschrieb bringt Bild 11. Hier ist der Leistungsausgieich an
einem Forderer mit T-Antriebskonfiguration am Hauptantrieb, also mit insgesamt drei
Antriebsmotoren, dargestellt. Der markante Unterschied der aufgenommenen Leistungen
• •
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Bild 10. I^erlaufleistung mit und ohne Leistungsausgleich
Rys. 10. Moc biegu jałowego i bez kompensacji mocy
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nach Einschalten in die schnelle Stufe bei ca. Sekunde 10, wird durch Einschalten
des Leistungsausgleichs nach Sekunde 20 praktisch auf Nuli zusammengefahren. Die
Unsymmetrie, die sich jeweils zu Sekunde 40 bzw. 60 zu bilden beginnt, wird durch
Eingriffe im KraftfluB, welches durch die Driicke im unteren Bereich des Bildes
dargestellt wird, unterbunden. Die Leistung aller drei Motoren ist praktisch gleich.
Dieses System hat inzwischen im deutschen Steinkohlenbergbau eine breite Anwendung
gefunden und wird insbesondere bei Streben mit hohen Anforderungen an die
Fórdertechnik gerne eingesetzt.
4. Anlauf von Strebforderern
Das physikalische Phanomen von Haft- zu Gleitreibung, aber auch betriebliche
Probleme von Nachfall oder ein schwaches Netz kann zu Schweranlaufproblemen
fuhren, die noch durch die Motorkennlinien verstarkt werden, z.B. durch ausgepragte
Saltelpunkte. Die Beherrschung dieser Zustande stellt ein wichtiges Betriebskriterium
dar.
Dariibcr hinaus erfordern Anlagenschonung, kontrollierte und minimierte Hangekette
einen „Sanftanlauf.
Beide Probleme, namlich Sanft- und Schweranlauf, treten mit steigender Lange und
Leistungsdichte bei Forderern immer starker in den Yordergrund. Im folgendcn werden
drei Systeme vorgesteIlt, die einen kontrollierten Anlauf erlauben. Alle drei Systeme basieren
auf unterschiedlichen technisch-physikalischen Effekten und haben im deutschen Steinkohlenbergbau bereits breite Yerbreitung gefunden.
— DTP-Kupplung der Pa. YOITH-Turbo (hydrodynamisch)
— SAFESYDOR-System der Dorstener Maschinenfabrik/DMT (mechanisch)
— Drehstromsteller (z.B. Fa. AEG/Typ Thyrosoft) (elektrisch)
Die
DTP-Kupplung
basiert
auf
dem
Prinzip
der
hydrodynamischen
Drehmomentiibertragung. Ais Betriebsflussigkeit dient Wasser. Die Kupplung wird befullt
und zur thermischen Stabilisierung standig durchstromt.
Die DTP-Kupplung wird neben Strebforderern auch an Bandanlagen haufig und erfolgreich
eingesetzt. Sie besteht aus zwei Arbeitskammern, so da6 auch die groBen
Kettenkratzerforderermotoren mit Kupplungen von nicht allzu groBen radialen geometrischen
Abmessungen betrieben werden konnen.
Systeme mit DTP-Kupplungen konnen sowohl einen Schweranlauf ais auch einen
Sanftanlauf realisieren, Die charakterischen Merkmale des Schwer- und des Sanftanlaufes
sind in Bild 12 dargestellt. Es handelt sich hierbei um einen MeBschrieb, welcher am
Yersuchsfeld des DMT-Institutes fiir Yortrieb und Gewinnung aufgezeichnet wurde. Aufgetragen ist die elektrische Wirkleistung iiber die Zeit. Ein Fórdererantrieb wurde gegen
eine extrem hohe Last angefahren. Erkennbar ist, daB der Kraftaufbau, der sich in der
elektrischen Wirkleistungsaufnahme widerspiegelt, langsam motor- und anlagenschonend
erfolgt, Die zum Bewegen der Totlast und des Gutes notwendige hohe Leistung (Kettenkraft)
wird sicher nach einer gewissen DTP-kupplungsspezifischen Hochlaufzeit eingeleitet. Diese
Hochlaufzeit kann durch Beeinfiussung von Yentilen, die den Wasserzulauf der Kupplung
regeln, variiert werden.
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Bild 12. McBschrieb mit der DTP Kupplung an Yersuchsanlage
Rys. 12. Zastosowanie sprzęgła DTP — charakterystyka ze stanowiska badawczego

Die bei einem solchen Anfahrvorgang produzierte Yerlustwarme wird durch den
konlinuierlichen Wasserdurchsatz sicher abgefiihrt. Die im Yersuchsschrieb von Bild
12 direkt nach dem Einschalten des Motors erkennbare Leistungsspitze ist die elektrische
Wirkleistung und ist nicht ais mechanische Wellenleistung am Eingang der Turbokupplung
wirksam.
Die dritte Option, die mit dem schon bereits mehrfach genannten SAFESYDOR-System
realisiert werden kann, ist der Hochlauf von Strebfórderersystemen. Auch das SAFESYDOR-System erlaubt sowohl den Schwer- ais auch den Sanftanlauf durch kontrolliertes
Aufbringen des Hydraulikdruckes im Bremszylinder (vergleiche Konstruktionsbild Doppelplanetengetriebe SAFESYDOR). Es kann ein gezielter Hochlauf dargestellt werden. Die an
der Bremse wirkende Druckrampe erbringt ein kontrolliertes Hochfahren des Kettenrades
und somit eine Anlaufgeschwindigkeit entlang einer vorgebbaren Rampę und Yerminderung
der
Massentragheitskrafte,
die
zur
Anlagenschonung
und
Reduzierung
der
Hangekettenproblematik fiihren. Hochlaufzeiten, die hydrodynamische Anfahrsysteme gestatten sind jedoch nicht realisierbar. Trotzdem ist dieses System, insbesondere in Yerbindung
mit den weiteren Optionen, eine echte Alternative fiir den Einsatz von leistungsfahigen
Strebforderern.
Bild 13 zeigt einen Fordereranlauf mit dem SAFESYDOR-System. Aufgetragen
sind Leistung, Druck in den Zylindern der Bremsen und Kettenkraft iiber der Zeit.
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Bild 13. Fordereranlauf mit Safesydor
Rys. 13. Rozruch prznośnika z Safesydorem

Deutlich erkennbar die sanfte Zunahme der drei MeBgroBen. Der Hilfsantricb wird
cher und zunachst hoher an der Last beteiligt, um sicher am Hilfsantricb Hangekette
zu Ycrmeiden. Anhand der Kettenkraft erkennt man die Anlagenschonung und in
Yerbindung mit der sukzessiv aufgebauten Kettenradgeschwindigkeit auch die langsamer
und auch absolut weniger am Hilfsantricb produzierte Hangekette. Der Zeitpunkt des
Losbrechens ist mit den erhohten Schwingungsamplituden des Leistungsschriebes gekennzeichnet.
Der Schweranlauf kann mit dem SAFESYDOR-System so realisiert werden, daB schlagartig
der gesamte Arbeitsdruck auf die Bremse beaufschlagt und somit der KraftfluB nach
Beschleunigung des Elektromotors hergestellt wird.
Zum geregelten Hochlauf von Drehstromasynchronmotoren werden heute in vielen
Bereichen der Antriebstechnik Drehstromsteller eingesetzt. Gegeniiber den Freąuenzumrichtern baut der Drehstromsteller durch seinen geringeren Gerateaufwand kleiner und
ist damit wesentlich kostengiinstiger. Durch den Einsatz von Drehstromstellern im Bergbau
wird ein maschinen- und netzschonender Motoranlauf bereitgestellt, in dem eine
zeitabhangige Motorspannung geliefert wird. Der Phasenanschnitt der sinusformigen Speisespannung erfolgt pro Phase durch zwei antiparallel geschaltete Thyristoren. Durch
z.B. eine Begrenzungsregelung des Stromes wird ein beliebig hoher Stromanlaufwert
eingestellt, womit auch gleichzeitig das maximale Anlaufmoment definiert wird und
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vor allem reproduzierbar bleibt. Durch die Phasenanschnittsteuerung wird die Motorspannung und demzufolge der Drehmomentenverlauf beeinfluBl und somit der Hochlaufvorgang angepaBt. Beim Drehstromsteller Typ Thyrosoft der Fa. AEG bietet der
einstellbare StromverIauf die Moglichkeit, den Antrieb fur den jeweiligen Anwendungsfall
zu optimieren und somit an die unterschiedlichen Netz- und Lastverhaltnisse anzupassen.
Eine weitere Betriebsart ermoglicht einen stromgeregelten Betrieb mit Drehzahlerfassung
zum drehzahlgeregelten Hochlauf.
Bild 14 bringt Ergebnisse eines Prufstandsversuches, durchgefiihrt an einem ciektrischen
Yerspannungspriifstand des DMT-Institutes fiir Yortrieb und Gewinnung» mit dem oben
genannten System Thyrosoft der Fa. AEG.
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Bild 14. MeBschrieb mit Thyrosoft an iibcrtagiger Yersuchsanlage
Rys. 14. Zastosowanie systemu Thyrosoft — charakterystyka ze stanowiska badawczego

Neben dem Drehzahlverlauf (ganz oben) sind die Yerlaufe von Leistung, Drehmoment
und Strom in Abhangigkeit von der Zeit aufgetragen. Der Maximalstrom wurde auf 5-fachen
Nennstrom begrenzt. Die Hochlaufzeit betragt ca. 5 Sekunden. Beim Anlauf am Netz liegt
diese Zeit bei ca. 1 Sekunde. Das Drehmoment wird entsprechend der Reduzierung der
Spannung und des Stromes begrenzt.
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Beim Anlaufsystem „Drehstromsteller" ist wie beschrieben der „Sanftanlauf gut zu
erreichen; ein Schweranlauf wird mit Mitteln dieses Systems nicht ermoglicht.
5. Zusammenfassung
Im deutschen Steinkohlenbergbau geht die Entwicklungstendenz zu Streben mit durchschnittlich 5000 t/v pro Tag. Dies geht mit steigenden installierten Leistungen und langeren
• •

Streben einher. Uberlagert zu diesen Beanspruchungen verstarken sich die anlagen-, verfahrensoder betriebsspezifischen Zusatzanforderungen. Neue, intelligente und leistungsstarke Antriebssysteme und -komponenten haben die Einsatzgrenzen der Arbeitsmaschinen deutlich
nach oben erganzt. Spezielle Systeme zur Yerhinderung von Uberbelastungen, Gesamtsysteme
zur optimalen Ausnutzung der installierten Leistung und Anlagenschonung sowie Komponenten zur Erleichtung des Anfahrens und Netz- und Maschinenschonung beim Hochlauf
haben sich fiir kettenbelriebene Strebbetriebsmittel etabliert. MeBschriebe aus dem Betrieb
und vom Priifstand geben AufschluB iiber Wirkungsweise und Leistungsfahigkeit dieser
Systeme.
* *

Przekazano 12 grudnia 1994 r.

Nowoczesne rozwiązania techniczne napędów ścian
Streszczenie
Trendy rozwojowe w górnictwie niemieckim zmierzają do osiągania średniej dziennej
wydajności ze ściany około 5000 ton węgla. Oznacza to konieczność instalacji wysokowydajnych urządzeń oraz wydłużenia frontów ścianowych. To z kolei pociąga za sobą
szereg dodatkowych wymogów związanych ze specyfiką przodka, zastosowanych metod
i specyfiką kopalni. Wysokowydajne, zautomatyzowane systemy urabiania zwiększają znacznie możliwości wydobycia. Specjalne systemy zabezpieczające zapobiegają wszelkiego
rodzaju przeciążeniom (wt. przed przeciążeniem sieci elektrycznych, przed nadmiernymi
obciążeniami mechanicznymi) — kontrolują system ze względu na optymalne zużytkowanie
zainstalowanych mocy, a także innych składników systemu, w celu łatwego rozruchu
wszystkich instalacji. Przeprowadzane pomiary i testy pracujących maszyn wskazują na
poprawne funkcjonowanie tych systemów.

Longwall-drive modern technology

Abstract
The development trend in German coalmining goes towards cóalfaces with an average
daily output per face of 5000 tonnes saleable. This means at the same time higher installed
ratings and longer cóalfaces. This, in turn, means płant-specific, method-specific or mineSekcja II
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specific additional requirements. Novel intelligent and highly performing drive systems and
components shifted the application limits of machinery clearly upwards. Special systems
for prevention of overload, overall systems for optimised use of the installes ratings and
for machine-health protection as well as components for easier start up of the machinery,
for limiting overload to electricity networks and for avoiding excessive mechanical stress
during start up were introduced meanwhile for chain-driven coalface equipment. Logs of
measured data from operational equipment and from test rigs give evidence on function
and performance of these systems.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '95, s. 117—134

Adam KLICH, Jan PTAK
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Tadeusz KOSTECKI
Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic" w Katowicach

Alokacja obudów zmechanizowanych z wykorzystaniem wozów
oponowych, szanse i problemy realizacji

Słowa kluczowe
Eksploatacja węgla kamiennego-obudowy
oponowe o napędzie spalinowym

zmechanizowane-transport-samojezdne

wozy

Streszczenie
W referacie na przykładzie działań podjętych w KWK „Staszic", przedstawiono problemy
związane z wprowadzaniem do górnictwa węglowego samojezdnych wozów oponowych
z napędem spalinowym.
Przedstawiono doświadczenia z eksploatacji wysokowydajnych kompleksów ścianowych oraz koncepcję modernizacji transportu, ze szczególnym uwzględnieniem alokacji wyposażenia ścian. Podano wyliczenie efektów ekonomicznych stosowania wozów
samojezdnych.
Pokazano rozwiązania wozów samojezdnych do transportu sekcji obudów ścianowych
firmy EIMCO oraz Zakładów Mechanicznych „Legmet", a także wóz do odstawy urobku
i transportu materiałów. Omówiono problemy zbrojenia i likwidacji ścian z wykorzystaniem
wozów samojezdnych i warunki ich eksploatacji.
1. Wprowadzenie
Polskie górnictwo węgla kamiennego opiera się na eksploatacji około 300 ścian wydobywczych. Niestety, z uwagi na trudne warunki górniczo-geologiczne, a także zapóźnienia
techniczne i organizacyjne, wydobycie z większości ścian nie przekracza 1000 Mg/dobę.
Równocześnie górnictwo polskie charakteryzuje się stosunkowo wysokimi kosztami wydobycia i -trudno mu konkurować z ponad dwukrotnie wyższym wydobyciem ze ścian
w Niemczech, Anglii, RPA, USA czy Australii,
W górnictwie światowym od kilkunastu lat obserwuje się intensywne działania zmierzające
do obniżenia kosztu produkcji węgla. W przodujących pod względem osiągnięć w górnictwie
węglowym krajach świata, w których przeważającym obciążeniem kosztów wydobycia węgla
jest koszt robocizny, podjęte działania poszły w kierunku wykorzystania podstawowego
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źródła wydajności i ekonomicznej efektywności, jakim jest koncentracja wydobycia z przodków wybierkowych (ścianowych).
W zakresie eksploatacji węgla, zarówno systemem ścianowym, jak i komorowym,
dokonała się rewolucja techniczna i technologiczna, niestety bez naszego udziału. Wysoka
koncentracja produkcji pociągnęła za sobą zmiany również w technice oraz technologii
robót przygotowawczych i pomocniczych.
Aby poprawić efektywność wydobycia naszego górnictwa węglowego konieczne jest
zmniejszenie ilości ścian wydobywczych na rzecz zwiększonej koncentracji wydobycia, przy
zmniejszonym zaangażowaniu środków technicznych i ludzkich.
Polskie górnictwo węglowe pogoń za czołówką światową rozpoczęło w 1990 roku. Za
sprawą kilku kopalń, takich jak Staszic, Jankowice, Czeczott, Marcel czy Bogdanka,
w których po dokonaniu pewnych zdecydowanych zmian w zakresie wyposażenia mechanizacyjnego ścian uzyskano również zdecydowany wzrost koncentracji produkcji w ścianach,
dowodząc zarazem stosowności wyboru tej drogi restrukturyzacji polskiego górnictwa
węglowego. Przestarzały i nieefektywny park maszynowy nie pozwalał na wzrost koncentracji
wydobycia, a co za tym idzie — uproszczenie modelu dołowego kopalni, wzrost wydajności
i obniżenie kosztów produkcji,
Z uwagi na trudną sytuację finansową polskiego górnictwa nie było stać na modernizację
wszystkich ogniw technologicznych. Stąd w pierwszym etapie proefektywnościowej restrukturyzacji przystąpiono do modernizacji frontu eksploatacyjnego. Dokonano tego w oparciu
o import sprawdzonych w świecie maszyn. Pozyskane w ramach importu nowoczesnych
maszyn i urządzeń dokumentacje ich konstrukcji i produkcji sprawiły, że również w krajowych
fabrykach maszyn górniczych zaczęto wdrażać nowe rozwiązania i technologie, szybko
nadrabiając utracony dystans.
W ścianowych systemach eksploatacji zawałowej proces restrukturyzacji polega głównie
na zastosowaniu wysokowydajnych maszyn i urządzeń do urabiania i odstawy urobku oraz
niezawodnie współpracujących z nimi obudów zmechanizowanych, wyposażonych w nowoczesne, elektrohydrauliczne lub pilotowe systemy sterowania.
Wprowadzenie do eksploatacji wysokowydajnych kompleksów ścianowych o wysokich
parametrach ruchowych oraz wysokiej trwałości i niezawodności, pozwoliło na uzyskanie
wydobycia ze ściany rzędu 6 do 8 tys. Mg/dobę, a nawet znacznie przekraczającego 10 tys.
Mg/dobę.
Dla optymalnego wykorzystania wysokowydajnego kompleksu ściana powinna posiadać
długość w granicach 300 m i wybieg przekraczający 1000 m. Dla uzyskania wysokiej
koncentracji wydobycia konieczne są postępy ścian w granicach 10 do 20 m/dobę. Wymaga
to odpowiednich postępów wyrobisk przygotowawczych w granicach 20 i więcej metrów
na dobę. Aktualne możliwości organizacyjne i techniczne przy zastosowaniu podstawowego
kombajnu AM-50 nie przekraczają w zasadzie 10 m/dobę.
Zasadniczym problemem staje się więc przygotowanie frontu do eksploatacji wysokowydajnych ścian. Oprócz potrzeby wyeliminowania pracochłonnych i czasochłonnych operacji
związanych z prowadzeniem skrzyżowań ścian z chodnikami za pomocą odpowiednich
obudów, konieczne jest zapewnienie wyprzedzenia w drążeniu chodników udostępniających
ścianę. Przy ich drążeniu istotnym problemem jest odstawa znacznej ilości urobku i dostarczenie niezbędnych ilości materiałów. Konieczne jest więc również poszukiwanie nowych
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technologii i rozwiązań technicznych dla uzyskania znacznie wyższych postępów w drążeniu
wyrobisk przygotowawczych.
Na koszt produkcji węgla istotny wpływ ma również czas przygotowywania ściany do
eksploatacji, czyli jej zbrojenia, a także jej likwidacji po zakończeniu eksploatacji. W obecnych warunkach czas likwidacji i zbrojenia nowej ściany wynosi około 3 miesiące. Mimo
zaangażowania zdolności technologicznych i ludzkich wykonuje się wiele możliwych do
uniknięcia operacji, jak demontaż i montaż kilkunastotonowych sekcji obudów zmechanizowanych. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że do przetransportowania pozostaje około
3500 Mg ciężkich elementów maszyn i urządzeń.
Brak technicznych środków do przeprowadzenia alokacji wyposażenia wysokowydajnej
ściany po jej zakończeniu do nowej rozcinki ścianowej w możliwie jak najkrótszym czasie
pociąga za sobą określone konsekwencje. Przerwa w ciągłości wydobycia to strata w produkcji
6—8 tys. Mg/dobę, a w przypadku utrzymywania wyposażenia rezerwowego zamrożenie
znacznego kapitału, gdyż koszt wyposażenia wysokowydajnej ściany o długości około 300
m wynosi 160—200 mld zł.
Tak więc kopalnie węgla kamiennego, obok problemów związanych z wprowadzeniem
do produkcji wysokowydajnych kompleksów ścianowych i maszyn chodnikowych, stanęły
przed problemem zwiększenia zdolności odstawczych urobku z drążonych chodników
przyścianowych i szybkiej alokacji maszyn i wyposażenia kompleksów ścianowych ze
ściany likwidowanej do ściany nowo przygotowywanej, szczególnie zespołów ciężkich
maszyn i urządzeń.
Zdecydowane zwiększenie zdolności odstawczych urobku z chodników przyścianowych
oraz skrócenie czasu alokacji maszyn i urządzeń kompleksów ścianowych, w tym sekcji
obudów zmechanizowanych w całości, jest możliwe tylko w wyniku wprowadzenia do
górnictwa węgla kamiennego samojezdnych oponowych wozów odstawczych i wozów do
transportu sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych w całości oraz ciężkich zespołów
innych maszyn.
Samojezdne wozy z napędem spalinowym do transportu urobku i materiałów w angielskim
górnictwie węglowym wprowadzano do eksploatacji w latach 1975—81, a wozy do transportu
obudów ścianowych w 1980 roku. Korzyści płynące z ich wprowadzenia do eksploatacji
spowodowały szybki wzrost ich ilości. Według danych z roku 1992 w kopalniach angielskich
eksploatowano 320 wozów samojezdnych z napędem spalinowym i 420 lokomotyw z napędem
spalinowym (Morton 1994).
W celu właściwego oraz pełnego wykorzystania wysokich parametrów ruchowych
i możliwości wysokowydajnych kompleksów ścianowych, a także chodnikowych, zaistniała
konieczność podjęcia działań nad wprowadzeniem samojezdnych wozów oponowych do
kopalń węgla kamiennego. Jest to konieczne, mimo znacznie trudniejszych warunków
gprniczo-geologicznych niż np. w górnictwie rud miedzi czy cynku i ołowiu. W górnictwie
węglowym głównym problemem są znacznie słabsze spągi oraz stropy i konieczność
prowadzenia wyrobisk chodnikowych w obudowie ŁP, o ograniczonym i niekorzystnym
przekroju. Istotną trudność stanowią trudne do pokonania skrzyżowania i brak możliwości
poruszania się wozów w większości chodników wielofunkcyjnych.
Aktualnie Komitet Badań Naukowych wspomaga działania kopalni Czeczott i kopalni
Staszic w zakresie opracowania i wdrożenia do eksploatacji modęlowego oddziału wydoSekcja II
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bywczego oraz samojezdnych wozów oponowych odstawczych, jak i do transportu sekcji
obudów. Stosowne projekty celowe realizowane są przy współpracy Katedry Maszyn
Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum" we Wrocławiu i producenta wozów samojezdnych
dla potrzeb górnictwa rudnego Zakładów Mechanicznych „Legmet" w Legnicy.
W niniejszym referacie przedstawiono problemy i korzyści z zastosowania do alokacji^
wyposażenia wysokowydajnych ścian samojezdnych wozów oponowych na przykładzie
KWK „Staszic".
Pokazano zakupiony przez kopalnię samojezdny wóz do transportu sekcji obudowy
zmechanizowanej EIMCO 912 oraz opracowane przez Zakłady Mechaniczne „Legmet"
propozycje wozów samojezdnych do transportu urobku i do transportu sekcji obudów
ścianowych.
Problemy związane z alokacją wyposażenia kompleksów ścianowych do nowych ścian
uzupełniono wyliczeniami efektywności wprowadzenia do kopalni wozów samojezdnych do
przezbrajania ścian w porównaniu do dotychczas stosowanego systemu tradycyjnego.
2. Doświadczenia KWK Staszic z eksploatacji wysokowydajnych kompleksów
ścianowych
W kopalni Staszic pierwszy wysokowydajny kompleks ścianowy uruchomiono w grudniu
1991 roku, w ścianie 1002, w pokładzie 352. Ściana o długości 300 m, wysokości 2,0—2,1
m i wybiegu 1240 m została wyposażona w urządzenia z importu, w tym kombajn Electra
550 firmy Anderson Longwall, przenośnik ścianowy zespolony z przenośnikiem podścianowym firmy Meco, sekcję zmechanizowaną obudowy skrzyżowania ściany z chodnikiem
podścianowym firmy Meco, urządzenie zwrotno-przesypowe Matylda firmy Meco, oraz
wyprodukowaną w FM „Glinik", w oparciu o dokumentację i prototyp firmy Meco,
zmechanizowaną obudowę ścianową wyposażoną w sterowanie elektrohydrauliczne firmy
Meco.
Uruchomienie tej wysokowydajnej ściany, osiągającej wydobycie 6000 Mg/dobę, a średnio
na całym wybiegu około 4500 Mg/dobę, pozwoliło ograniczyć liczbę oddziałów wydobywczych na poziomie 500 m z 5 do 3. Przy wydobyciu z poziomu 500 m średnio 8—9 tys.
Mg/dobę zakończenie wydobycia z wysokowydajnej ściany wiązało się z jego obniżeniem
o ponad 50% do czasu uruchomienia kolejnej ściany o podobnej zdolności produkcyjnej.
Brak doświadczenia z alokacją tego typu urządzeń nie pozwolił na podjęcie ryzyka w postaci
straty wydobycia w okresie likwidacji i zbrojenia. Kpalnia dysponowała obudową zawałową
o podobnym zakresie pracy, którą przystosowano do współpracy z wysokowydajnym
przenośnikiem ścianowym.
Trasę przenośnika ścianowego kopalnia otrzymała w ramach reklamacji, a nowy kombajn
o większej mocy, Eiektrę 1000 na napięcie 3300 V, zakupiono w firmie Anderson Longwall.
Dzięki temu uniknięto około 3-miesięcznej przerwy w wydobyciu z wysokowydajnej ściany,
przygotowując ścianę 1003 w tym samym pokładzie i o podobnych parametrach na czas
zakończenia ściany 1002.
W podobny sposób, mając już do dyspozycji część wyposażenia, przygotowywano
kolejne ściany w tym polu, tj. ściany 1004 i 1005, przy czym na okres rozruchu bądź
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kończenia eksploatacji, zastępowano kombajn Elektra 1000 kombajnem polskiej produkcji
KGS-445. Równocześnie skompletowano wysokowydajne urządzenia z kombajnem Elektra
550 do ściany 301 w pokładzie 501 i z kombajnem KGS-445 do ściany IPz w pokładzie
510. Obydwie ściany prowadzone były w warunkacłi zagrożenia tąpaniami.
Prace transportowe, montażowe i likwidacyjne wyposażenia wysokowydajnych ścian
prowadzono z wykorzystaniem tradycyjnycłi urządzeń, tj. kołowrotów i transportu kołowego
po torach z szyn 115 mm, lub częściowo na kolejkach SKL, zwłaszcza lżejszych elementów.
W trakcie likwidacji część urządzeń kierowana była do innych rejonów kopalni, część
pozostała w rejonie z myślą o zagospodarowaniu w kolejnej ścianie. Ocenia się, że przy
zastosowaniu pełnej mobilizacji całą operację alokacji sprzętu ze ściany likwidowanej do
ściany zbrojonej, przy użyciu tradycyjnego sprzętu do transportu, można przeprowadzić
w okresie 3 miesięcy. W ten sposób można założyć teoretyczny model poziomu lub kopalni,
oparty na 3 wysokowydajnych ścianach w ruchu. Funkcjonowanie powyższego modelu
przedstawia rysunek 1.

Okres

Kompleks
ścianowy

IV kw.

1 kw.

czasu
II kw.

1 kw.

(V kw.

—

1
2
3
U

1

1

1

Rys. 1. Harmonogram pracy poziomu wydobywczego z tradycyjnym systemem transportu przy przezbrajaniu
ścian
Fig. l. Operation schedule of production leveł with the traditional haulage system at the removal changing

Jak wynika z powyższego założenia, dla uniknięcia obniżenia wydobycia potrzebny jest
pełny, czwarty komplet wyposażenia ściany jako rezerwa na czas likwidacji i zbrojeń.
Biorąc pod uwagę cenę pełnego wyposażenia ściany mamy do czynienia z zamrożeniem
kapitału rzędu 160—200 mld zł w całym okresie.
3. Koncepcja modernizacji transportu w KWK Staszic ze szczególnym
uwzględnieniem alokacji wyposażenia wysokowydajnych ścian
Dla kontynuowania procesu restrukturyzacji i modernizacji kopalni konieczna jest modernizacja pozostałych ogniw towarzyszących procesowi produkcji. Do ogniw tych należy
szeroko pojęty system transportu w kopalni oraz cały zakres robót przygotowawczych.
Napotykając podobne do górnictwa światowego problemy, zwłaszcza w zakresie transportu
ciężkich elementów maszyn i urządzeń, postanowiono w kopalni Staszic zastosować podobne,
nowoczesne rozwiązania.
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Modernizację transportu postanowiono oprzeć na samojezdnych spalinowych wozach
oponowych. W tym celu zakupiono 2 jednostki z wyposażeniem dodatkowym z firmy
Eimco typ 912 Ex, który pokazano na rysunku 2 (Prospekt ...)• Oprócz podstawowych
wymiarów pokazano na nim wymiary dróg transportowych oraz promienie skrętu umożliwiające przejazd chodnikami i pokonywanie skrzyżowań. Podstawowe parametry wozu
podano w tabeli 1. Wóz ten, w zależności od zastosowanych kół przednich (węższych lub
szerszych), posiada udźwig 16 Mg lub 25 Mg.
Zakłada się, że przy użyciu samojezdnych wozów oponowych możliwe będzie skrócenie
czasu alokacji wyposażenia wysokowydajnej ściany z 3 miesięcy do około 1 miesiąca.
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Rys. 2. Wóz transportowy EIMCO 912
Fig. 2. EIMCO 912 excałibur heavy duty carrier
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Tabela I. Podstawowe parametry samojezdnych wozów oponowych
Table 1. Basic parameters of heavy duty carriers
EIMCO-912

WTO-16

WPP-3

Długość, mm

9300

9300

7680

Szerokość, mm

1682

1682

1600

Wysokość, mm

1780

1800

1800

Rozstaw osi, mm

3200

3200

3100

Promień skrętu zewnętrzny R/., mm

5(ai

5640

3100

Promień skrętu wewnętrzny Rw. mm

3022

2800

2800

Zdolność do pokonywania wzniesień, %

15

15

20

Ładowność, Mg

16

16

3

Masa, Mg

20

20

11

Prędkość maksymalna, km/godz.

15

12

12

Typ wozu

Założenia te przyjęto na podstawie doświadczeń kopalń w Wielkiej Brytanii, w których
czas alokacji podobnego wyposażenia wynosi 2—3 tygodni. Niezależnie od powyższego
zmniejszy się zasadniczo pracochłonność w porównaniu z transportem tradycyjnym. W warunkach kopalni Staszic pracochłonność średnia przy zbrojeniu wysokowydajnej ściany
wynosiła około 3000 rdn., a przy jej likwidacji około 5500 rdn. Należy przypuszczać, że
w warunkach innych kopalń pracochłonność ta będzie podobna.
Przy tym założeniu można przyjąć teoretyczny model poziomu (kopalni) z trzema
wysokowydajnymi kompleksami w ruchu bez konieczności utrzymywania dodatkowego
kompleksu ścianowego, stanowiącego rezerwę na okres alokacji. Funkcjonowanie tego
modelu można przedstawić graficznie w sposób pokazany na rysunku 3.

Okres

Kompleks
ścianowy

kw.

11

kw.

czasu
III kw.

IV kw.

1

2

3

-AAA^

Rys. 3. Harmonogram pracy poziomu wydobywczego z zastosowaniem do przezbrajania ścian samojezdnych
wozów oponowych
Fig. 3. Operation Schedule of production level with a use of heavy duty carriers for longwall removal
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W modelu tym, bez wprowadzenia do ruchu dodatkowego, czwartego kompleksu, poziom
wydobywczy (kopalnia) posiada 3 ściany w ruchu z wyłączeniem trzech 1-miesięcznych
okresów, w których odbywa się translokacja urządzeń ze ścian likwidowanych do ścian
kolejnych.
Teoretycznie można tak ustawić front eksploatacyjny, aby okres translokacji urządzeń
we wszystkich 3 ścianach miał miejsce w II i III kwartale, w okresie mniejszego popytu
na węgiel. Jest też większe prawdopodobieństwo wypełnienia 1-miesięcznej luki w wydobyciu
jednej ściany przez dwie pozostałe. W modelu tym wykorzystanie urządzeń wchodzących
w skład wysokowydajnych kompleksów wynosi 91,6%.
W ramach realizowanego projektu celowego, w odpowiedzi na zapotrzebowanie kopalni,
Zakłady Mechaniczne „Legmet" opracowały propozycję samojezdnego wozu do transportu zmechanizowanej ścianowej obudowy WTO-16, który pokazano na rysunku 4 (Dokumentacja...,

rH
' o
< o
» to

r—t

F F ^
7

11
»

Rys. 4. Wóz do transportu obudowy WTO-16
Fig. 4. WTO-16 machinę for roof support hauiage

124

Sekcja 11

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95
1994) oraz koncepcję wozu WPP-3 do odstawy urobku z robót przygotowawczych o pojemności
-5

-1

łyżki 1,6 m , a z nadsypem 2,5 m , który pokazano na rysunku 5 (Maszyna..., 1994). Na
rysunkacłi tycłi obok gabarytów wozów pokazano wymagane wymiary dróg transportowych
i promienie skrętu. Podstawowe parametry tycłi wozów zestawiono w tabeli 1.
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Rys. 5. Wóz do prac pomocniczych WPP-3
Fig. 5. WPP-3 auxiliary operation machinę

Samojezdny wóz do odstawy urobku WPP-3 może być wykorzystany również do
transportu różnycłi materiałów czy prac pomocniczych, jak np. równanie czy poprawianie
nawierzchni dróg transportowych. Rozszerzenie funkcji wozu można uzyskać przez uzbrojenie
wozu w osprzęt dodatkowy w postaci lemiesza, platformy czy podestu, co pokazano na
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rysunku 6 (Maszyna..., 1994). Stosując inny specjalistyczny osprzęt można wóz wykorzystać
np. do przewozu odcinków taśm przenośnikowych w kręgach.
Ł Y Ż K A z ADAPTEREM

PLATFORMA

LEMIESZ

PODEST

Rys. 6. Osprzęt dodatkowy do wozu WPP-3
Fig. 6. Supplementary fittings for WPP-3 machinę

Osprzęt dodatkowy można dołączać do wozu, instalując do wysięgnika układu roboczego
specjalnej konstrukcji adapter z szybkozłącznym mocowaniem do wozu, pokazany na
rysunku 6.
4. Ekonomiczna efektywność zastosowania samojezdnych wozów oponowych do
alokacji wyposażenia kompleksów ścianowych
Analizę kosztów alokacji maszyn i urządzeń kompleksu ścianowego za pomocą tradycyjnych środków transportu przeprowadzono na podstawie wyników uzyskanych w oddziale
KG-1, w pokładzie 351 — ściany 1004 i 1003 (Klich i in. 1994).
Do obliczeń przyjęto długość drogi transportowej w chodniku przyścianowym od końca
ściany 1003 do rozcinki ściany 1004, równą 1250 m. Do transportu maszyn i urządzeń
z likwidowanej ściany do ściany nowo zbrojonej stosowano transport kołowrotowy po
torach 115 mm na platformach i wozach średnich. Zasadnicze operacje związane z likwidacją
ściany 1003 i zbrojeniem ściany 1004 trwały około 3 miesiące. Obie ściany miały długość
około 300 m.
W koszty poniesione na zbrojenie ściany zaliczono następujące pozycje:
a) nakłady inwestycyjne:
— 2-kołowroty KBH-5
1.506.203.000- zł
— 2-kołowroty EKO-30D
360.438.000- zł
Razem
1.866.641.000,- zł
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b) koszty materiałów:
— 1250 mb liny kołowrotowej 0 2 4 mm
132.000.000- zł
— osprzęt elektryczny trasy transportu
540.000.000 - zł
— trasa toru 115 mm dług. 1250 m
332.500.000,- zł
Razem
1.005.500.000- zł
c) koszty robocizny:
— budowa torowiska 1250 mb
1.400.000 zł/rdn. x 37 rdn.
51.800.000- zł
— wyposażenie trasy w osprzęt elektryczny
1.200.000 zł/rdn x 331 rdn.
397.200.000,- zł
— transport maszyn i urządzeń do ściany 1004 po chodniku przy ścianowym
4 osoby X 3 miesiące x 60 dni
720 rdn.
720 rdn. x 1.400.000 zł/rdn.
1.008.000.000,- zł
Razem
1.457.000.000,- zł
d) koszty energii:
koszt zużytej energii na pracę 4 kołowrotów w ciągu
3 miesięcy na 3 zmiany wyniósł
15.186.600,- zł
Razem koszty ruchowe zbrojenia ściany 1004 wyniosły
3.574.961.000,- zł
Dla wyliczenia kosztów alokacji urządzeń wchodzących w skład ściany likwidowanej
do kolejnej sąsiedniej ściany ustalono następujące elementy wyposażenia do przetransportowania wozem oponowym:
— 200 sekcji obudowy ścianowej,
— 1 sekcja obudowy skrzyżowania,
— 198 rynien przenośnika ścianowego,
— 600 m łańcucha przenośnika ścianowego,
— 2 koryta napędowe,
— 2 napędy przenośnika ścianowego,
— 1 kombajn ścianowy.
Wyliczono, że dla transportu ww. elementów potrzeba 260 cykli jazdy wozu oponowego
po trasie 2500 m.
Czas jazdy wozu z prędkością średnią 4 km/h po w/w trasie wynosi — 38 min.
Czas załadunku elementu (elementów) na wóz — 10 min.
Czas wyładunku — 5 min.
Razem czas 1 cyklu — 53 min.
Czas wykonania 260 cykli wynosi — 13 780 min.
Przy średnim czasie pracy w przodku równym 330 min., konieczna ilość zmian dla
zrealizowania transportu wyniesie — 42.
Przy idealnym przygotowaniu ściany likwidowanej i ściany zbrojonej i przy pracy
czterozmianowej istnieje teoretyczna możliwość alokacji maszyn i urządzeń pomiędzy tymi
ściananmi w ciągu 11 dni.
Przy założeniu pracy trzyzmianowej transportu (czwarta zmiana konserwacyjno-przygotowawcza) teoretyczny czas przezbrojenia wyniesie 14 dni. Przy 80% wykorzystaniu czasu
pracy i przyjęciu łO% czasu na prace dodatkowe, cały proces przezbrajania winien zamykać
się w 20 dniach.
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Obłożenie oddziału zbrojeniowego w okresie alokacji maszyn i urządzeń:
— demontaż w ścianie likwidowanej
7 pracowników
(o 2 więcej niż obecnie)
— transport — 2 wozy po 3 pracowników
6 pracowników
— montaż w ścianie zbrojonej
7 pracowników
(o 2 więcej niż obecnie)
Do transportu maszyn i urządzeń użyty zostanie jeden wóz oponowy, a drugi stanowić
będzie rezerwę i wykonywać inny transport w oddziale.
Do analizy kosztów robocizny przyjęto 3 pracowników transportu oraz 4 pracowników
dodatkowego obłożenia w ścianach dla usprawnienia i przyspieszenia prac montażowych,
demontażowych oraz za- i wyładunkowych.
Przy pracy na 3 zmiany do analizy przyjęto 21 pracowników/dobę. Alokacja wyposażenia
ściany wymaga zatem nakładu pracy w ilości 420 roboczodniówek.
W koszty realizacji alokacji wyposażenia zaliczono następujące pozycje:
a) nakłady inwestycyjne:
zakup 2 wozów oponowych z osprzętem
17.537.243.240,- zł
b) koszty robocizny:
420 rdn x 1.400.000 zł/rdn.
588.000.000,- zł
c) koszty paliwa:
W trakcie wykonania 260 cykli transportu po trasie 2500 m wóz oponowy pokona
drogę 650 km. Przy prędkości 4 km/h czas pracy wynosi 162,5 godziny.
Zużycie oleju napędowego wynosi 0,26 1/1 kWh. Przy mocy silnika 112 kW wykonana
zostanie praca 18200 kWh
18200 kWh X 0,26 1/1 kWh
4732 1
Koszt paliwa przy cenie oleju napędowego 6750 zł/l wyniesie
31.945.000,- zł
Łączne koszty robocizny i paliwa wyniosą
619.941.000,- zł
Dla wyliczenia efektywności nowego rodzaju transportu dokonano porównania efektywności wysokowydajnego kompleksu ścianowego, z alokacją jego maszyn i urządzeń 2 wozami
oponowymi pomiędzy kolejnymi ścianami, w stosunku do efektywności takiego samego
kompleksu i jego alokacją tradycyjnymi środkami transportu.
Do obliczeń przyjęto wartość urządzeń kompleksu 180 mld zł i wydobycie dobowe
4000 Mg.
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych można obliczyć wykorzystując wzór
T =

P - K

gdzie:
J — nakłady inwestycyjne,
P — wartość produkcji,
K — koszty produkcji.
Przy obliczeniach uwzględniono, że w okresie 1 -rocznym kompleks w pierwszym
przypadku produkuje przez okres 9 miesięcy, a w drugim przypadku (z wozami oponowymi)
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przez 11 miesięcy, przy czym wartość produkcji P wyliczono przyjmując w każdym
przypadku taką samą wartość akumulacji na węglu (za 10 miesięcy 12 512 zł/Mg), natomiast
w pozycji kosztów K uwzględniono każdorazowo tylko koszty transportu. Wartość inwestycji
J przyjęto w wysokości rocznej stawki umorzenia (20%), zarówno kompleksu ścianowego,
jak i środków transportu. Przyjęte założenia pozwoliły na określenie wartości produkcji dla
przypadku pierwszego (z transportem tradycyjnym):
Pi = 4000 Mg/d X 188 dni x 12 512 zł/Mg = 9.409.024.000 zł,
a dla przypadku drugiego (z transportem wozami samojezdnymi)
P2 = 4000 Mg/d X 230 dni x 12 512 zł/Mg = 11.511.040.000 zł
Korzystając z powyżej podanego wzoru okres zwrotu nakładów inwestycyjnych
w przypadku stosowania transportu tradycyjnego przy podstawieniu kosztów w mld
zł wyniesie:

T, =
=
'
Pi - Ki

9,409 - 3,575

= 6,23 roku

a w przypadku zastosowania samojezdnych wozów oponowych:
h
T2 = ^

^

0,2 (180 + 17,537)
=

i;,5ll

- 0,620

.

.

=

Porównując obliczone okresy zwrotu nakładów:

?

T2

=

6,23

-

0.583

otrzymano wskaźnik efektywności wprowadzenia do alokacji wyposażenie ścian wozów
samojezdnych.
Wynika z niego, że kompleks ścianowy o dużej wydajności współpracujący z nowoczesnymi środkami transportu, jakimi są samojezdne wozy oponowe jest więc o minimum
41% bardziej efektywny niż taki sam kompleks współpracujący z tradycyjnymi środkami
transportu.
W obliczeniach pominięto wykorzystanie wozów oponowych do transportu innych
materiałów i urządzeń w kopalni poza okresem zbrojenia i likwidacji ścian oraz fakt, że
wozy przyjęte do analizy efektywności jednego kompleksu mogą być zastosowane do
alokacji wyposażenia pozostałych dwóch kompleksów, co znacznie podniesie efektywność
tych urządzeń transportowych.
Ponadto do obliczeń przyjęto wartość wozów oponowych firmy Eimco. Produkowane
w Polsce tego typu wozy będą tańsze, co jest kolejnym źródłem poprawy efektywności.
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5. Zbrojenie i likwidacja ścian z wykorzystaniem samojezdnych wozów oponowych
W przypadku zastosowania samojezdnych wozów do zbrojenia lub likwidacji ścian,
proces przygotowania ściany oraz sposób zbrojenia lub rabowania sekcji w ścianie będzie
taki sam jak w metodzie dotychczas stosowanej, tradycyjnej. Zasadniczej zmianie ulegnie
natomiast proces transportu sekcji obudowy zmechanizowanej na drogach transportowych
rejonu, jak i samej rozcinki ścianowej.
Zajezdnie wozów samojezdnych usytuowane będą w rejonie szybów wdechowych, w sąsiedztwie głównych dróg przewozowych poszczególnych poziomów (Opracowanie..., 1994).
Na okres zbrojenia bądź likwidacji ścian wozy oponowe transportowane będą do rejonów
na przystosowanych do tego celu platformach typu WOZ w całości bądź ze zdemontowanymi
kołami jezdnymi, w zależności od gabarytów dróg transportowych.
Na wlocie do danego rejonu, w którym prowadzona będzie likwidacja lub zbrojenie
ściany, zostanie zabudowane polowe stanowisko przeładunkowe, wyposażone w odpowiednie
wciągniki hydrauliczne lub pneumatyczne, umożliwiające rozładunek wozów lub ich zespołów
z platform oraz ewentualny montaż wozu samojezdnego. Stanowisko to będzie następnie
wykorzystywane do przeładunku sekcji obudów zmechanizowanych z platform transportowych
na nośnik wozu samojezdnego.
W rejonie likwidowanej lub zbrojonej ściany zostanie zlokalizowana odpowiednia komora
(Opracowanie..., 1994) dla wozu samojezdnego, w której prowadzone będą przeglądy
i drobne naprawy oraz zabudowana będzie klatka zabezpieczająca operacje uzupełnienia
powietrza w kołach jezdnych. Paliwo tankowane będzie w przekopie bezpośrednio ze
specjalnej cysterny przewoźnej, z zagwarantowaniem bezkropelkowego przelewania paliwa.
Adaptacja wyrobisk dla prowadzenia w nich transportu sekcji wozami samojezdnymi
polegać będzie jedynie na ich uporządkowaniu, usunięciu urządzeń tam zalegających
i zbędnych w czasie zbrojenia lub likwidacji ściany.
W przypadku występowania miękkiego spągu będzie on okresowo wyrównywany bądź
wysypywany tłuczniem lub żwirem w celu jego utwardzenia.
Sekcje obudowy zmechanizowanej będą ładowane na nośnik wozu samojezdnego w miejscach wyznaczonych na ich załadunek, z wykorzystaniem urządzeń stanowiących wyposażenie
tych wozów, czyli wciągarek hydraulicznych. Transport sekcji obudowy ścianowej i ciężkich
elementów kompleksu ścianowego prowadzony będzie z rozcinki ścianowej do punktu
przeładunkowego na przekopie lub do ściany nowo zbrojonej, z wyeliminowaniem wszelkich
czynności pośrednich, koniecznych przy tradycyjnym systemie transportu.
Zastosowanie transportu wozami samojezdnymi przy zbrojeniu i likwidacji ścian pozwoli
uniknąć następujących robót i czynności niezbędnych przy stosowaniu tradycyjnych metod
zbrojenia, za pomocą transportu szynowego lub kolejką SKL, a mianowicie:
— wykonania torowiska w rozcince ścianowej,
— przygotowania drogi transportowej z rejonu likwidowanej lub zbrojonej ściany do przekopu
głównego, tj. torowiska lub trasy kolejki podwieszonej, dostosowanych do transportu dużych mas,
— wykonania stanowiska montażowego sekcji obudowy w bezpośrednim sąsiedztwie
zbrojonej lub likwidowanej ściany,
— wykonania punktu przeładunkowego sekcji obudowy z kolejki SKL lub platform
WOZ na płyty transportowe,
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ograniczenie liczby pracowników zatrudnionych przy pracach związanych z transportem i koniecznymi przeładunkami z 8 do 2 pracowników na zmianę.
Jedynymi czynnościami dodatkowymi, niezbędnymi do wykonania przy alokacji wyposażenia kompleksów ścianowych, jest konieczność przygotowania komory postojowej wozu
w rejonie oraz okresowe równanie i utwardzenie spągu. Są to czynności niewspółmierne
małe w stosunku do koniecznego nakładu robót przy stosowaniu tradycyjnych metod
transportowych, podczas prowadzenia robót związanych ze zbrojeniem lub likwidacją ścian.
6. Zakończenie
Przedstawione zagadnienia dotyczące wprowadzenia do kopalń węgla kamiennego samojezdnych wozów oponowych o napędzie spalinowym, tak dla odstawy urobku i transportu
materiałów, jak również — a może przede wszystkim •— do transportu sekcji ścianowych
obudów zmechanizowanych w całości wykazały, że jest to konieczne i w pełni uzasadnione.
Bez wprowadzenia nowej technologii alokacji wyposażenia wysokowydajnych kompleksów
ścianowych i obsługi kompleksów chodnikowych (odstawa urobku i transport materiałów)
nie jest możliwe pełne wykorzystanie parametrów ruchowych i możliwości produkcyjnych
nowoczesnych kompleksów ścianowych.
Zastosowanie wozów samojezdnych oponowych pozwoli nie tylko na zwiększenie
wydobycia i zmniejszenie kosztów, lecz także umożliwi racjonalne wykorzystanie maszyn
i urządzeń kompleksów ścianowych przez ograniczenie do minimum czasu potrzebnego na
ich alokację do nowej ściany. Z okresu 3 miesięcy przy obecnie stosowanej technologii
transportu czas alokacji wyposażenia i zbrojenia nowej ściany może zostać skrócony nawet
do 3 tygodni, co — jak wykazały doświadczenia zagraniczne i wykonane obliczenia —
jest w pełni realne.
Obok efektów produkcyjnych i ekonomicznych wprowadzenie do transportu samojezdnych
wozów oponowych pozwoli na ograniczenie uciążliwości prac transportowo-przeładunkowych
związanych z alokacją wyposażenia kompleksów ścianowych i poprawę bezpieczeństwa
pracy pracowników.
Przewiduje się znaczne rozszerzenie zastosowania wozów samojezdnych wraz z powstawaniem kolejnych konstrukcji ich typoszeregu oraz dodatkowego wyposażenia. Zastosowanie
wozów o niższych parametrach ruchowych, wyposażonych w odpowiedni osprzęt, staje się
konieczne do utrzymania chodników wentylacyjnych, w których brak jest jakichkolwiek
urządzeń transportowych i odstawczych. Użycie wozów samojezdnych umożliwi wykonanie
pobierki spągu i odbudowę zawężonych przekroi wyrobisk.
Wspomniano już, że istotnymi czynnikami decydującymi o powodzeniu wprowadzenia
na dół kopalni samojezdnych wozów oponowych z napędem spalinowym są wymiary dróg
transportowych i własności skał spągowych. W KWK Staszic chodniki przyścianowe
wykonywane są w obudowie ŁP8, a główne drogi transportowe w obudowie ŁP9. Są to
przekroje umożliwiajce wprowadzenie do ruchu wozów samojezdnych.
Spągi dróg transportowych to w większości przypadków łupki piaszczyste i piaskowce,
suche i lokalnie zawodnione o wytrzymałości na ściskanie Rc = 23 do 195 MPa, a średnio
Rc = 65 MPa. Są to wartości, które winny umożliwić pracę wozów samojezdnych, mimo
że naciski kół na spągi w zależności od obciążenia wozu będą przekraczać 0,2 MPa.
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W przypadku powstawania nierówności spągu konieczne będzie okresowe jego wyrównywanie.
Rozmiękczanie skał spągowych wymagać może utwardzania spągu poprzez wysypywanie tłucznia
t>ędź żwiru. Dla utrzymania dróg transportowych w odpowiednim stanie konieczne będzie
unikanie obecności wody na spągu, czyłi możliwie skuteczne jej odprowadzenie.
Konieczne będzie wykonanie komór montażowych i postojowych wozów samojezdnych,
a także zabezpieczenie tankowania paliwa i dopompowywania opon.
Wprowadzenie wozów samojezdnych do eksploatacji winno poprzedzić przeszkolenie ich
operatorów, opracowanie zasad ich poruszania się na dole i oznakowanie dróg transportowych.
Przeprowadzone obliczenia efektywności zastosowania wozów samojezdnych do alokacji
wyposażenia kompleksów ścianowych wykazały, że nowa technologia przezbrajania byłaby
0 minimum 40% tańsza od tradycyjnej, a pozwoliłaby na 4-krotne zmniejszenie czasu
przezbrajania ścian i zmniejszenie frontu eksploatacyjnego o jedną ścianę wydobywczą.
Efektywność zastosowania maszyn samojezdnych oponowych t>ędzie wzrastać wraz ze
wzrostem ich wykorzystania do innych rejonów kopalni, a także do transportów materiałów
1 urządzeń pomocniczych.
Efektywność zakupu maszyn samojezdnych, szczególnie przeznaczonych do transportu
sekcji ścianowych obudów zmechanizowanych, można by znacznie zwiększyć poprzez ich
wykorzystanie również w innych, blisko położonych kopalniach.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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Allocation of mechanized roof supports with a use of heavy load
carriers, chances and problems of realization
Abstract
The lecture presents some problems concerning with an allocation of heavy load carriers
driven by diesel engine into coal mines, for example of the „Staszic" Coal Mine, Katowice.
The results of experiniental using of high efficient longwall systems and haulage have
been shown with the particular altention to the longwall equipnient allocation.
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The calcułations of economical effects of applicalion of heavy load carriers were aiso
given,
These applications of the „Eimco" and „Legmet", Poland, heavy load carriers to the
transport of roof support sections as well as dinter/loader and auxiliary materials and
haulage machines were presented.
The reinforcement and removal of longwalls with use of those machines and their
exploitation conditions were discussed.
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Program wprowadzania nowych systemów bezpiecznej pracy
w kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.

Słowa kluczowe
Skala zagrożeń naturalny ch-s tatystyka wypadkowości-doświadczenia
światowe w zakresie bezpieczeństwa pracy-program poprawy bezpieczeństwa pracy w kopalniach GSW
SA.
Streszczenie
W opracowaniu omówiono cel i założenia wprowadzenia nowych systemów bezpieczeństwa, przedstawiono przykłady zastosowanych rozwiązań. Ukazano aktualny stan bezpieczeństwa oraz w okresie poprzedzającym.
1, Krótka charakterystyka spółki, występujących zagrożeń oraz wypadkowości
1.1. K o p a l n i e

Gliwickiej

Spółki

Węglowej

S.A.

W skład Gliwickiej Spółki Węglowej S.A., utworzonej jako jednoosobowa Spółka Skarbu
Państwa, od dnia 1 marca 1993 r. wchodzi 7 kopalń węgla kamiennego:
— „Bolesław Śmiały" w Łaziskach Górnych,
Dębieńsko" w Dębieńsku,
.Gliwice" w Gliwicach,
— „Knurów" w Knurowie,
— „Makoszowy" w Zabrzu,
— „Sośnica" w Gliwicach,
— „Szczygłowice" w Knurowie.
Kopalnie te należą do rejonu zachodniego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego
i stanowią znaczny potencjał produkcyjny o dobowej zdolności wydobywczej 70 tys. ton
i wydobyciu rocznym 18 min ton. Posiadają zróżnicowaną charakterystykę techniczno-eksploatacyjną i górniczo-geologiczną.
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1.2. C h a r a k t e r y s t y k a
G S W S.A. z a g r o ż e ń

i skala występujących
naturalnych

w

kopalniach

Metanowe
Spośród 7 kopalń Spółki roboty górnicze w zagrożeniu metanowym prowadzi się
w następujących kopalniach:
„Sośnica" — silnie metanowa,
„Knurów" i „S zezy głowice" — średnio metanowe,
„Dębieńsko" i „Makoszowy" — słabo metanowe.
Tąpaniami
Roboty górnicze w pokładach zagrożonych tąpaniami prowadzi się w następujących
kopalniach:
„Sośnica" — średnio zagrożona,
„Knurów" i „Makoszowy" — słabo zagrożone.
Wodne
Prawie wszystkie kopalnie GSW S.A. prowadzą roboty górnicze w średnim stopniu
zagrożenia wodnego.
Pożarowe
Wszystkie kopalnie GSW S.A, eksploatują pokłady o małej i średniej skłonności do
samozapalenia.
1.3, S t a n

bezpieczeństwa

w okresie

poprzedzającym

Okres poprzedzający przyjęto od roku 1990, kiedy kopalnie funkcjonowały jeszcze
samodzielnie, nim weszły w skład Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.
W tym czasie liczba wypadków ogółem wykazywała stałą tendencję rosnącą za wyjątkiem
roku 1992, który wg oceny WUG był jednym z najbezpieczniejszych w górnictwie polskim
(Studenski 1994a). Liczba wypadków ciężkich malała, a śmiertelnych ma charakter oscylujący
(niestabilny). Wskaźnik wypadkowości w kopalniach na 100 tys. przepracowanych roboczodniówek ma charakter rosnący.
Zestawienie wypadkowości oraz wykres wskaźników przedstawiono w załączniku
nr 1.
2, Stan obecny i rysujące się tendencje wypadkowości
Na podstawie informacji WUG w wyniku badania wypadków ze skutkiem śmiertelnym
w 1993 r. 91% nastąpiło w wyniku błędów popełnionych przez pracowników i dozór,
z czego 85% stanowiły różne przypadki pogwałcenia przepisów, a 15% to błędy popełnione
w następstwie nieuwagi, zapomnienia, niezrozumienia sytuacji. U ponad 10% ofiar wypadków
śmiertelnych w kopalniach węgla kamiennego stwierdzono podwyższony poziom alkoholu
we krwi, przy czym badania składu krwi nie prowadzono u wszystkich poszkodowanych
(Studenski 1994a), Podobne dane uzyskano na podstawie szczegółowych analiz w pierwszej
połowie 1994 r. (Studenski 1994b).
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W Gliwickiej Spółce Węglowej S.A. w oparciu o dane statystyczne poddano analizie
wszystkie wypadki z roku 1992, 1993 oraz pierwszego półrocza 1994 wg przyczyn
icłi powstania w celu wyszczególnienia wypadków pod kątem umownego podziału
na:
— wypadki spowodowane zagrożeniami naturalnymi,
— wypadki spowodowane zagrożeniami technicznymi,
— wypadki spowodowane zagrożeniami osobowymi.
Do wypadków wynikłych z zagrożeń naturalnych zaliczono wypadki zaistniałe z następujących przyczyn:
— oberwanie się skał ze stropu,
— oberwanie się skał z ociosów,
— zapalenie się lub wybuch gazów,
— przebywanie w atmosferze gazów szkodliwych,
— tąpania, wdarcia się wody lub kurzawki, wyrzuty gazów i skał, zapalenie się lub
wybuch gazów i pyłu węglowego, pożarów (gdzie w analizowanym okresie czasu wypadków
nie zanotowano).
Zauważono, że liczba tych wypadków jest nieduża i wykazuje tendencję malejącą
w analizowanym' okresie z 11,9% do 10% udziału w ogólnej liczbie.
Do wypadków wynikłych z zagrożeń technicznych zaliczono wypadki zaistniałe z następujących przyczyn:
— zetknięcie się z maszynami i urządzeniami transportowymi będącymi w ruchu,
— zetknięcie się z innymi maszynami i urządzeniami mechanicznymi w ruchu,
— zetknięcie się z urządzeniami pod napięciem elektrycznym,
— uderzenie narzędziami pracy,
— wybuch naczyń pod ciśnieniem,
— wybuch środków strzałowych.
Tu również zauważono, że udział wypadków wynikłych z zagrożeń technicznych
w ogólnej liczbie jest nieduży i wykazuje tendencję malejącą z 13,1% do 11,1%.
Do wypadków wynikłych z zagrożeń osobowych zaliczono wypadki spowodowane
nieuwagą, potknięciem się lub upadkiem osób, uderzeniem się o przedmioty. I chód
analiza tych przyczyn jest obarczona pewnym błędem (jest zaniżona, bo z uwagi na
dużą pracochłonność nie brano pod uwagę zagrożeń osobowych z innej licznej grupy
przyczyn, tzn. „inne niebezpieczne wydarzenia"), to zauważono, że udział tych wypadków
w ogólnej liczbie jest najwyższy, bo wynosi ok. 35%, i w analizowanym okresie
wykazuje tendencję stałą.
Na wprowadzenie nowego systemu bezpieczeństwa wpłynęły następujące czynniki:
— rosnący wskaźnik wypadkowości w kopalniach Spółki od roku 1990 (zał. nr 1) oraz
w początkowym okresie roku 1994 (zał. nr 2),
— duży udział czynnika ludzkiego w powodowaniu wypadków, na podstawie analiz
Wyższego Urzędu Górniczego i Spółki,
— publikacje i informacje Wyższego Urzędu Górniczego na ten temat,
— ocena dotychczasowych działań,
— nawiązanie kontaktów i wykorzystanie doświadczeń kopalń brytyjskich.
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3. Próba oceny dotychczasowych działań i nowych kierunków
Warunki naturalne w ostatnim okresie w kopalniach GSW S.A. niewiele się zmieniły,
a wpływ człowieka na ograniczenie zagrożeń naturalnycłi jest niewielki, cłioć stan środowiska
musi byd i jest kontrolowany.
Zwiększono wymagania wobec stanu tecłinicznego maszyn i urządzeń, a nawet ich
ergonomicznego dopasowania do potrzeb obsługującego. Nie podwyższono jednak w tej
samej proporcji wymagań w stosunku do obsługującego czy innego uczestnika procesu
produkcyjnego w kopalniach. Warunki techniczne w przeważającej części kopalń znajdują
się w stanie wynikającym z ich kondycji ekonomicznej.
Postanowiono zwrócić uwagę na znaczącą rolę czynnika ludzkiego w odróżnieniu od
dotychczasowego technicznego spojrzenia na bezpieczeństwo pracy. W naszym rozumieniu
dotychczas koncentrowano się przede wszystkim na zapewnieniu warunków technicznych
bezpieczeństwa pracy, co oczywiście wcale nie oznacza, że osiągnięto kres możliwości,
spełnienie wymagań czy oczekiwań. Postanowiono w nowym systemie bezpieczeństwa pracy
rozwinąć i wykorzystać możliwości działań środkami profilaktycznymi i organizacyjnymi.
Na ogólny obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy składa się wiele konkretnych powinności zakładu pracy, które normuje Kodeks Pracy.
Wśród tych powinności w nowym systemie postanowiono poprawić działania:
— w zakresie szkoleń pracowników,
'— propagowania bhp, głównie przez kształtowanie probezpiecznych postaw i bezkompromisowej postawy wobec ryzyka,
— poprawy organizacji bezpiecznej pracy, głównie przez stosowanie bezpiecznych
procedur postępowania,
— rozszerzenia wyposażenia w sprzęt ochron osobistych.
Dotychczas jednomyślnie wszyscy zainteresowani bezpieczeństwem pracy są zgodni, że
bezpieczeństwo należy poprawiać, natomiast w programie zarządzania
bezpieczeństwem
założono, że bezpieczeństwo należy prognozować, a działania koncentrować, tak aby osiągnąć
zamierzony cel.
4. Teoria w zakresie doświadczeń światowych
Znacznego postępu w dziedzinie bezpieczeństwa pracy dokonano w takich państwach,
jak USA, Australia czy Wielka Brytania, uznawanych tradycyjnie za najbezpieczniejsze,
jeśli chodzi o górnictwo.
Osiągnięcia górnictwa USA w dziedzinie bezpieczeństwa są niekwestionowane (Brodziński 1994). W 1992 r. w kopalniach przy wydobyciu ponad 370 min ton zanotowano
37 wypadków śmiertelnych, a w 1993 r. przy wydobyciu ponad 330 min ton zanotowano
25 wypadków śmiertelnych. W roku 1980 śmierć poniosło 130 górników węglowych.
Celem jest zbliżenie się do zerowej wypadkowości śmiertelnej w górnictwie. W skrócie,
program bezpieczeństwa kładzie nacisk głównie na szkolenia, dokształcania, bezpieczne
procedury pracy.
W Australii obserwuje się wysoki stopień zaangażowania władz i kompanii górniczych
w realizację profilaktyki bezpieczeństwa (Brodziński 1994). W ostatnich 10 latach średnio138
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rocznie notuje się 23 wypadki śmiertelne. Przyjęto za zadanie obniżenie wypadkowości
o 10% rocznie. Zadaniem jest zintegrowanie problematyki bhp z zarządzaniem przedsiębiorstwa i uznania przez firmy własnej odpowiedzialności z bezpieczeństwo.
Dość znaczącym przykładem w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa jest przykład
Wielkiej Brytanii, gdzie np. w roku sprawozdawczym 1992/93 zanotowano 3 wypadki
śmiertelne przy wydobyciu 62 min ton węgla. Program profilaktyki wypadkowej zaprezentowany został w czasie pobytu w Polsce przez dwócłi przedstawicieli kierownictwa
grupy kopalń British Coal (Materiały...). W 1991 r. kierownictwo w/w grupy kopalń
doszło do wniosku, że statystyki wypadkowe od kilku lat nie ulegają poprawie, co
wskazywałoby na nieskuteczność dotychczas stosowanej profilaktyki. W tym celu zaangażowano konsultanta bhp spoza górnictwa, znanej z osiągnięć bhp firmy amerykańskiej
„Dupont". Z doświadczeń firmy wynika, że 96% wypadków spowodowanych jest przez
człowieka. Zaproponowano system zarządzania bezpieczeństwem.
. W skrócie system oparty jest na następujących założeniach. Podstawą jest zaangażowanie
kierownictwa i dozoru w sprawy bezpieczeństwa, organizacja bezpieczeństwa, np. przez
powołanie komitetów bezpieczeństwa, fasada odpowiedzialności przełożonego za bezpieczeństwo podwładnych. Założony cel, jakim jest ograniczenie wypadków, osiąga się, między
innymi, przez wypracowaną politykę bezpieczeństwa, motywacje, sposoby komunikowania
się z pracownikiem, szkolenia i podniesienie sprawności pracowników, zmiany standardów
postępowania. Wymienione elementy systemu zostały szczegółowo przedstawione w publikacji
WUG (Brodziński 1994). W opracowaniu przedstawiono, preferowane przez Anglików,
uruchomienie systemu nastawienia na wyprzedzanie wypadków i zagrożeń przez szkolenie
kierownictwa i dozoru w zakresie;
— metody oceny postępowania pracowników (auditing),
— metody szacowania ryzyka.
«

4.1. O c e n a

postępowania

pracownika

(auditing)

Zdaniem brytyjskich specjalistów stosujących system zarządzania bezpieczeństwem metoda
oceny postępowania pracownika podczas wykonywania przez niego zadania jest najważniejszym narzędziem wdrażanego systemu bezpieczeństwa.
Oceny postępowania dokonują małe, najlepiej 2-osobowe zespoły dozoru i kierownictwa,
oczywiście wcześniej przeszkolone w technice auditingu. Przedmiotem oceny są pracownicy
4

lub niewielkie grupy pracowników wykonujących typowe czynności.
Ocena (auditing) obejmuje dwie fazy: obserwacji i dyskusji.
Faza obserwacji, w której ocenia się:
— reakcje ludzi,
— pozycje przy pracy,
— stosowane wyposażenie ochronne,
— sposób posługiwania się narzędziami,
— stosowane wyposażenie techniczne (stan zgodności z wymogami),
— stosowane procedury (przestrzeganie instrukcji),
— ład i porządek na stanowisku.
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Cykl obserwacji wygląda w ten sposób, że idąc na obserwację zabieramy z sobą
przygotowany arkusz z wykazem elementów do obserwacji. Obserwujemy reakcje ludzi.
Jak się zachowują i jak reagują na przyjście przełożonego. Większość reakcji wynika
ze sposobu wykonywania pracy. Czy praca była wykonywana bezpiecznie, czy nie.
Na tym etapie należy działać szybko, bo te pierwsze reakcje są bardzo ważne. Pracownik
może np. oddalić się, wyłączyć maszynę, zmienić pozycję, nałożyć sprzęt ochron
osobistych itd. Odnośnie do sprzętu ochrony osobistej wywnioskować należy, jaka jest
bariera jego ewentualnego niestosowania. Czy pracownik zna zasady i reguły albo jest
po prostu ryzykantem. Jakie stosuje narzędzia pracy i w jaki sposób się nimi posługuje.
Czy znane są ustalone sposoby postępowania. Jaki jest porządek w miejscu pracy
i czy jest utrzymywany.
Faza dyskusji
Po dokonaniu obserwacji podejmujemy dyskusję. W czasie dyskusji należy wyeksponować pozytywne elementy postępowania, a w przypadku stwierdzenia błędów i nieprawidłowości naprowadzać na nie pracownika w formie zadawania pytań, co zmusza
pracownika do myślenia. Pytać tak długo, aż pracownik sam dojdzie do tego, jakie
popełnił błędy czy nieprawidłowości. Ponadto powinniśmy dowiadywać się, jak wykonać
pracę bezpieczniej. Istotne są pomysły i zamierzenia pracownika, bo są czasem bardziej
praktyczne. Należy wykorzystać najlepsze pomysły do opracowania bezpiecznych procedur
postępowania. Rozmowa kończy się podejmowaniem działań poprawiających lub zapobiegawczych. Działanie poprawiające polega na „porozumieniu" pomiędzy prowadzącym
^luditing a pracownikiem; po przekonaniu się, że pracownik jest w stanie sprostać
porozumieniu się, nie wyciąga się sankcji. Za następnym razem w przypadku stwierdzenia
identycznych nieprawidłowości lub niezrozumienia sytuacji można podjąć sankcje, jako
działanie zapobiegawcze.
Auditing winien zakończyć się wypełnieniem arkusza, tj. wypełnieniem wykazanych
punktów, wykazaniem stwierdzonych nieprawidłowości oraz nazwiskiem przeprowadzającego auditing. Nie wypełnia się nazwiska obserwowanego, ale eksponuje się miejsce
obserwacji. Informacje zawarte w arkuszach obserwacyjnych winny być wykorzystywane
do polepszenia warunków pracy, opracowania bezpieczniejszych bądź weryfikacji istniejących procedur postępowania, wychwycenia rysujących się trendów do opracowania
właściwej profilaktyki i celów opracowania programów szkoleń lub bieżących działań,
np. przez wykorzystanie informacji na naradach kierownictwa i dozoru poświęconych
sprawom bhp. Notatki z auditingu można wprowadzać do komputera lub przechowywać
np. w dziale BHP.
Należy sobie zdawać sprawę, że auditing polega na obserwacji, a nie na standardowej
kontroli czy „objeździe" stanowiska pracy. Czynności te należy oddzielić.
Zaleta auditingu polega na tym, że obiektywnie pokazuje zainteresowanie bezpieczeństwem
pracy i sposób zaangażowania pracowników w bezpieczeństwo.
Przez zadawanie pytań wciąga się i zainteresowuje ludzi. Zmusza się ich do myślenia.
Poprawia się przez to również stosunki pomiędzy pracownikiem a przełożonym, łamie
bariery w komunikacji pomiędzy pracownikami. Przez to więcej można dowiedzieć się, co
naprawdę dzieje się na stanowiskach pracy. Zyskuje się więcej zaufania do pracowników,
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a co najważniejsze wynajduje się ludzi o potencjale promocyjnym. Tą metodą można
również wyeliminować ludzi powodujących wypadki.
4.2. M e t o d a

szacowania

i redukcji

ryzyka

Drugim ważnym elementem programu bezpieczeństwa jest identyfikacja zagrożeii i szacowanie ryzyka, które może byc wykorzystane do poszczególnych operacji cyklu produkcyjnego lub całych technologii. Składa się jakby z trzech etapów.
Pierwszy to identyfikacja zagrożenia polegająca na wyszukiwaniu potencjalnych zagrożeń
związanych z analizowaną operacją. Poszczególne zagrożenia wymienia się i wpisuje
w kolumnie, a w następnej określa się, jaki skutek może dane zagrożenie spowodować,
np. występowanie metanu może spowodować zapalenie lub wybuch, upadek może spowodować obrażenia, tąpnięcie może spowodować wypadek zbiorowy, występowanie chemikalii
może spowodować zatrucia itp. Następnie określamy wielkość skutku zagrożenia: małe,
średnie, duże (M, S, D), i w następnej kolumnie wielkość prawdopodobieństwa wystąpienia,
również jako małe, średnie i duże (M, S, D).
Drugi etap to szacowanie ryzyka, które należy pojmować jako iloczyn skutków zagrożenia
i prawdopodobieństwa jego wystąpienia. W celu wyeliminowania wątpliwości wymnażania
dwóch składników o trzech wartościach należy korzystać ze schematu:
skutki

X

prawdopodobieństwo

D
D
D
M
S
M

X

D
S
M
S
S
M

X
X
X
X
X

=

ryzyko
D
D
S
S

s
M

Przyjmuje się do zaakceptowania małe ryzyko końcowe. Jeżeli wszystkim czynnościom
towarzyszy małe ryzyko, to zadanie można uznać za bezpieczne. W przypadku gdy choć
jednej czynności towarzyszy ryzyko średnic lub duże, należy zaproponować sposób zredukowania ryzyka.
I tu następuje trzeci etap metody polegający na znajdywaniu i wyborze sposobu
ograniczenia ryzyka. Dopiero z uwzględnieniem zaproponowanego zabezpieczenia lub rozwiązania do zredukowania ryzyka należy oszacować ryzyko końcowe danej czynności. Na
końcu szacujemy ogólny poziom ryzyka oraz wpisujemy warunki i wskazania związane
z daną operacją. Przykład oszacowania ryzyka przy czyszczeniu ścieżki kombajnowej
w ścianie przedstawiono w załączniku 3.
5. Plan i przykłady konkretnych działań w kopalniach GSW S A .
Obserwując rosnący wskaźnik wypadkowości (zał. 2) w pierwszej połowie br. w Gliwickiej Spółce Węglowej postanowiono, opierając się na wzorcach zaczerpniętych z doświadczeń brytyjskich, zastosować w poszczególnych kopalniach wybrane elementy systemu. W kopalni „Knurów", gdzie następował najszybszy wzrost wskaźnika wypadSekcja II

141

Underground Exploitation School '95
kowości, postanowiono potraktować problem kompleksowo, opracowując program nowego
systemu bezpieczeństwa (zarządzanie bezpieczeństwem). Program zaczęto wdrażać w kopalni od lipca br. Realizację rozpoczęto od narady kierownictwa kopalni, na której
określono cel, ku jakiemu zmierzać będą podejmowane działania, i sposób jego osiągnięcia.
Celem było zmniejszenie wypadkowości. Ustalono szereg przedsięwzięć, które podzielono
na dwa etapy. Pierwszy etap określał przedsięwzięcia, które wprowadzono natyctimiast,
natomiast drugi określa działania podejmowane na bieżąco i które będą podjęte w przyszłości.
I Etap
1. Zapoznanie całego dozoru kopalni ze stanem bezpieczeństwa oraz systemem bezpieczeństwa pracy w grupie kopalń „Midlands Coal" w Wielkiej Brytanii.
2. Wprowadzenie cotygodniowej (piątkowej) narady kierownictwa kopalni poświęconej
tylko sprawom bhp, gdzie podejmuje się doraźne decyzje dotyczące bhp, omawia realizację
pozytywnych przedsięwzięć oraz wprowadza nowe.
3. Opracowanie i rozpropagowanie wśród całej załogi i dozoru kopalni „Apelu"
0 podniesienie stanu bezpieczeństwa pracy, „Apel" wręczony został każdemu pracownikowi w dniu wypłaty oraz wywieszony w miejscach najbardziej uczęszczanych przez
załogę. „Apel" ten podpisany przez dyrektora kopalni zawiera zobowiązanie kierownictwa
do konsekwentnego wdrażania programu redukcji wypadków i osobistego uczestnictwa
w nim wszystkich członków załogi.
4. Wykonywanie zdjęć stanowisk pracy o szczególnym zagrożeniu, zdjęć wizji miejsca
charakterystycznych wypadków oraz prezentowanie tych zdjęć w gablotkach.
5. Wykonywanie niekonwencjonalnych plakatów o tematyce bhp i prezentowanie ich
w miejscach najbardziej uczęszczanych przez załogę.
6. W miejscach najbardziej dostępnych i uczęszczanych przez załogę (cechownia)
uruchomienie wideoskopu (Pole Wschód) w celu wyświetlania krótkich filmów na temat
zagrożeń związanych z pracą w kopalni oraz sposobu ich uniknięcia (np. wybuch metanu —
nie pal).
7. Wprowadzenie comiesięcznych audycji w kopalnianym radiostudiu o zaobserwowanych
nieprawidłowościach oraz zaniedbaniach pogarszających bezpieczeństwo pracy z przedstawieniem działań profilaktycznych.
8. Uatrakcyjnienie (podniesienie poziomu) okresowych szkoleń bhp załogi przez przygotowanie sali audiowizualnej, odejście od biernego przekazywania wiedzy.
9. Rozwieszenie w kilku miejscach kopalni skrzynek służących do zbierania spostrzeżeń
1 propozycji załogi o tematyce bhp. Zbierane przez dział BHP informacje służą do analizy
na cotygodniowych odprawach bhp.
II Etap
1. Wykonanie i zawieszenie przy bramie głównej podświetlonej tablicy informacyjnej
o zaistniałych w kopalni wypadkach przy pracy.
2. Wizualne uświadomienie załodze skutków palenia papierosów na dole kopalni.
3. Zabudowanie dużego monitora ekranowego na Polu Zachód, na którym wyświetlane
będą krótkie filmy o tematyce bhp, zagrożeń związanych z pracą w kopalni oraz sposobów
ich uniknięcia.
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4. Kontrola postępowania załogi (auditing), zacłiowań pracowników, stosowanych metod
pracy przez powołanie kopalnianych zespołów obserwacyjnych na szczeblu dozoru wyższego.
Informacje zebrane na ankietach obserwacyjnych analizować na cotygodniowych naradach
kierownictwa poświęconych tematyce bhp.
5. Współuczestniczenie pracowników w tworzeniu instrukcji i technologii prac, które
przyjdzie im wykonywać.
6. Wyposażenie działu BHP w komputerowy system pozwalający na obiektywną analizę
każdego wypadku oraz błyskawiczny dostęp do statystyki wypadkowej.
7. Stopniowe prowadzenie obowiązkowego stosowania okularów ochronnych na wszystkich
stanowiskach pracy, na których występuje zagrożenie uszkodzenia gałki ocznej.
8. Stopniowe wyposażanie załogi dołowej w elementy odblaskowej odzieży, zwiększające
bezpieczeństwo na drogach przewozowych.
Lista tych działań uzupełniana jest na bieżąco. Kopalnia przygotowuje się do kompleksowej
oceny pod względem bezpieczeństwa roku 1994. Ocena ta będzie stanowić bazę dla
programu działań w 1995 roku.
Do wprowadzenia podobnych programów przygotowują się inne kopalnie GSW S.A.
ReaHzację podjętych zamierzeń poddaje się okresowym ocenom na naradach Zarządu Spółki
z Dyrektorami lub Naczelnymi Inżynierami Kopalń oraz na oddzielnych naradach Głównych
Inżynierów BHP.
Na szczeblu Spółki podjęto również szereg innych konkretnych przedsięwzięć, np.:
a) opracowano wzory nowych plakatów propagandowych o tematyce bhp. Plakaty
wykonano na bazie zdjęć nieprawidłowych sytuacji lub wizji powypadkowych opatrzonych
odpowiednim komentarzem. Plakaty wdrożono we wszystkich kopalniach Spółki;
b) zakupuje się do kopalń alkomaty przeznaczone do automatycznego pomiaru
stężenia alkoholu we krwi. Wyniki pomiaru tych przyrządów stanowią prawny środek
dowodowy;
c) wprowadza się obowiązek stosowania okularów ochronnych na stanowiskach o szczególnym zagrożeniu urazem gałki ocznej i kamizelek odblaskowych przy pracach na głównych
drogach przewozowych na dole kopalni;
d) prowadzi się inne formy propagowania bhp przez:
— opracowanie analiz z wykorzystaniem grafiki komputerowej,
— artykuły o bezpieczeństwie , informacje statystyczne czy apele o bezpieczną pracę
na łamach biuletynu informacyjnego Spółki „Gwarek" lub gazety zakładowej „Nasze Sprawy"
(w kopalni „Bolesław Śmiały"),
— ukazywanie wypadków w układzie ponoszonych kosztów.
Ukazane działania i przykłady to tylko część przedsięwzięć poprawy bezpieczeństwa
pracy związanych z wprowadzeniem nowych systemów bezpieczeństwa. Wiele innych
działań w kierunku poprawy bhp jest również efektem realizacji opracowywanych przez
kopalnie rocznych planów poprawy warunków bhp.
6. Wnioski
1. Z analiz wypadkowości przeprowadzonych w krajach wysoko rozwiniętych przez
Wyższy Urząd Górniczy (analiza przyczyn wypadków śmiertelnych), przez Gliwicką Spółkę
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Węglową S.A. (analiza uproszczona, ale dotycząca ogólnej liczby wypadków), wynika duży
udział czynnika ludzkiego przyczyniającego się do powstawania wypadków.
2. Od lipca 1994 r. w skali całej Spółki i w poszczególnych kopalniacłi daje się
zauważyć zmniejszenie liczby wypadków oraz poprawa wskaźnika wypadkowości. Za
wcześnie jednak w tej cłiwili na obiektywną ocenę, czy obniżenie wypadkowości jest
efektem wprowadzenia nowych systemów bezpiecznej pracy czy tylko reakcją na rosnącą
tendencję w okresie poprzedzającym.
3. Przedstawiony system bezpiecznej pracy w KWK „Knurów" czy w innych kopalniach
nie jest związany z wysokimi nakładami czy kosztami, co w sytuacji aktualnych kondycji
finansowych kopalń ma szczególne znaczenie.
Przekazano 20 grudnia 1994 r.
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Programme for introducing of new systems of the work safety into
collieries belonging to the Gliwice Coal Company, Joint Stock
Company

Abstract
The papcr deals with the aim and assumptions ad which new systems of the work
safety have been introduced. Some examples of the applied solutions have been given. It
also contains a presentation of the up-to-date state of the work safety as well as of that
existing previousIy.
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Załącznik nr I
Annexe no i

Zestawienie wypadków zaistniałych w kopalniach wchodzących obecnie
w skład Gliwickiej Spółce Węglowej S.A. w latach od 1990 do 1993.
Specification of accidents occurred in the years 1990 -1993 in the collieries which at
present are incorporated into the Gliwice Coal Company, Joint Stock Company
Lata

1990

1991

1992

1993

6

11

3

4

Cieżkie

34

7

17

11

Ogółem

1978

2307

2182

2357

ItfiTha %vvpfld.

Śmiertelne

Wskaźniki wypadkowości (na 100 tys. przepracowanych rotxx:zodniówek)
w poszczególnych kopalniach Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.
Accident rates / per 100 thousand man-shifts worked / in particular collieries of the
Gliwice Coal Company, Joint Stock Company
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Załącznik nr 2
Annexe no 2

Zestawienie liczby i wskaźników wypadkowości
w skali całej Gliwickiej Spółki Węglowej S A za 11 m-cy 1994 i 1993 roku.
Specification of numbers and rates of accidents cowering the włiole Gliwice Coal
Company, Joint Stock Company, and referred to 11 months of the year 1994
and 1993

3

Wskaźnik wypadkowości
śmier. na 1 min na 100 tys.
ogółem
na 1000
ton wydobycia przepr.Mn
zatnjdnionych
11
237
0,18
46,4
1805

4

11

Liczba wypadków
ćmiertelnych ciężkich
11 m-cy
1594r.
11 m-cy
1993r.

0,26

2178

26

51,1

Wskaźnik wypadkowości (na 100 tys. przepracowanych roboczodniówek)
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W. MULLER, W. KAMMER
Deutsche Montantechnologie (DMT), Essen (Niemcy)

Mechanika górotworu oraz technika obudowy w niemieckim
górnictwie węgla kamiennego

Słowa kluczowe
Eksploatacja gómicza-mechanika

górotworu-technologia

obudowy

Planowanie i rozwój techniki obudowy i mechaniki górotworu oraz rozwiązań dla
niemieckiego górnictwa węgla kamiennego wykonuje od ok. 35 lat Górniczy Instytut
Badawczy (dzisiaj DMT).
W tym czasie zostało rozwinięte szerokie instrumentarium dla planowania i pomiarów
obudów chodnikowych i ścianowych, które znalazło swe odbicie w zaleceniach roboczych.
Mechanika górotworu i technika obudowy są tutaj wzajemnie powiązane. Bazują one
w swym rozwoju na następujących punktach:
— praktyczne obserwacje chodników i ścian,
— modelowanie struktur załamań oraz wzajemnego oddziaływania obudowa/górotwór
w modele fizyczne,
— metody numeryczne dla obliczania ciśnienia górotworu, konwergencji, obudowy i jej
oddziaływania na górotwór oraz wielkoprzestrzennych odkształceń spowodowanych działalnością górniczą.
W dalszej części omawiane będą w kontekście obudowy tylko wyrobiska korytarzowe.
W zakresie wyrobisk ścianowych istnieje również odpowiednia własna technika obudowy.
Podstawą całego rozwoju były obserwacje zachowania górotworu i obudowy w kopalniach.
Przeciętna głębokość wydobywcza wynosi ok. 950 m. Panujące na tej głębokości ciśnienie
górotworu jest, wskutek jego przemieszczeń spowodowanych działalnością górniczą, częściowo wielokrotnie powiększone, tak że w większości wyrobisk korytarzowych wytrzymałość
górotworu jest mniejsza od panującego ciśnienia. Prowadzi to do występowania konwergencji
często już krótko po wydrążeniu chodnika oraz do stanu górotworu, który można zdefiniować
jako górotwór cisnący.
W dołowych obserwacjach wyrobisk korytarzowych zasadnicze parametry wpływu na
konwergencję dla różnych ich rodzajów (kamienne lub węglowe) są sklasyfikowane. Z tych
systematycznych badań wynikają równania empiryczne, które opisują stan konwergencji
w zależności od zasadniczych pomiarów. Są nimi ciśnienie górotworu i średnia wytrzymałość
wiązki skał przy konwergencji postępu, jak również dodatkowo grubość pokładu oraz rodzaj
podsadzania ociosów chodnika dla konwergencji podstawowej.
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Jako konwergencję postępu określa się konwergencję, która występuje do 150 dni po
zakończeniu drążenia chodnika, jako konwergencję podstawową zaś rozumie się spodzewianą
konwergencję końcową w chodniku przyścianowym w odległości 300 m za ścianą wydobywczą. Dalszą znaczną rolę odgrywają usytuowanie krawędzi wydobywczych, sposób
prowadzenia chodników (chodniki wyprzedzające, chodniki drążone równocześnie ze ścianą,
chodniki drążone za ścianą) oraz ich przeznaczenie.
Z tych objaśnień wynika, że dla oznaczenia konwergencji wytrzymałość wiązki skał
oraz ciśnienie górotworu mają zasadnicze znaczenie. Ciśnienie górotworu jest obliczane
metodami numerycznymi jako średnie ciśnienie wynikające z głębokości zalegania, intensywności wybierania oraz stopnia wybierania, jak również metod i wieku systemów
wydobywczych. Opracowane przez DMT metody są przystosowane przez obszerne serie
obliczeniowe do sytuacji in situ (rys, 1). Specjalnością zastosowanego tutaj — a bazującego
na teorii sprężystości — modelu elementów skończonych jest opracowanie bardzo dużych
trzywymiarowych wycinków górotworu małym nakładem i przy właściwym wykalibrowaniu
dobrych efektów w kontekście warunków przestrzennego ciśnienia.

Rys. 1. Obliczone przmieszczenia ciśnienia wskutek działalności górniczej
Fig. 1. Calculated pressure dislocation due to mining activity

Dla uwzględnienia pól napięć oraz wpływu zaburzeń tektonicznych na przestrzenne
ciśnienie górotworu stoją do dyspozycji dalsze programy elementów skończonych. Metodami
tymi jest określany stan napięcie-odkształcenie w pobliżu pustki wyrobiskowej.
Druga zasadnicza wielkość — wytrzymałość związku skał — ustalana jest przez geologiczną
ocenę warstw górotworu poznanych np. dzięki wierceniom. Na podstawie przewidywanej konwergencji oblicza się intensywność obudowy łukowej lub konieczną ilość i siłę kotwi dla obudowy
kotwiowej. Przez zastosowanie teorii elementów pękniętych uzyskano dla obudowy kotwiowej
możliwość zabezpieczenia przed całkowitym lub częściowym znieszczeniem chodników. Przy
zamkniętym systemie obudowy może być osiągnięta tak wysoka jej podpomość, że konwergencja
150
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prawie nie wystąpi. Udało się podpomośc obudowy wyrażoną w MPa, a uzyskaną z obserwacji
dołowych oraz badań modelowych, włączyc do wzorów konwergencji (rys. 2). Tutaj musi byc
rozróżnienie między obudową sztywną (np. pierścień betonowy), dopuszczająca tylko znikomą
konwergencję, tak że obudowa ta musi wystarczyć, aby konwergencji zapobiec, a obudową
podatną lub późnopodporową czy późno działająca. Przy tych ostatnich jest spodziewana konwergencja np. przez zastosowanie obudowy kotwiowej, powiązana z potencjalnym zakresem
pracy kotwi i na niego rozłożona.
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Rys. 2. Wpływ podpomości obudowy na konwergencję
Fig. 2. The influence of lining-supporting on convergence

Generalnym założeniem takiego planowania chodników i wydobycia jest odpowiednio
wczesna optymalizacja wyrobisk górniczych w kontekście najmniejszych konwergencji,
a w związku z tym jak najmniejszymi nakładami na odbudowę i utrzymanie wyrobisk.
Technika badań modelowych
V

Dla rozwoju nowych, jak i optymalizacji już posiadanych komponentów obudowy lub
systemów obudowy oraz dla badania wzajemnego oddziaływania obudowa/górotwór technika
badań modelowych ma duże znaczenie. W metodzie tej w podanej niżej skali, przy uwzględnieniu
geometrycznych i fizycznych zasad skalowania, odtworzony zostaje górotwór, obudowa oraz
stan napięcia, jakie panuje w stanie in situ. Za pomocą tej techniki badań modelowych udało
się odtworzyć wszystkie znaczące, powodowane przez górnictwo zjawiska pęknięć i zrozumieć
ich mechanizmy (rys. 3). Techniaka ta stosowana jest w badaniach podstaw teorii, w badaniach
praktycznych, jak również do koncepcji obudowy dla konkretnych projektów.
Metoda ta posiada do dyspozycji pięć stanowisk badawczych, na których w skali od
1:100 do 1:300 badane jest zachowanie górotworu i obudowy w obrębie chodników, ścian
(rys. 4) i zaburzeń.
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Rys. 3. Struktura spękań w pobliżu chodnika
Fig. 3, Fracture texturc ncar the gangway
V«rtikolćrucii (MPa)
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Fig. 4. Rozwój spękań w pobliżu ściany w sąsiedztwie zaburzenia
Fig. 4. The cracks' evoIuation near longwall in the neighbourhood of dislocation
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Kombinacja tej techniki z ilościową obserwacją procesów spękania i odkształceń pod
ziemią umożliwia;
— zabezpieczenie i wyjaśnienie wyników badań pod ziemią,
— uchwycenie i sklasyfikowanie wpływu zasadniczych czynników oddziałujących,
— ustalenie i sprawdzenie skuteczności odpowiednich rozwiązań w zakresie obudowy
i mechaniki górotworu.
Do mechaniki górotworu należy np. wybranie pokładu chroniącego, optymalne prowadzenie wydobycia oraz techniki odciążające w obrębie chodników, jak np. „chodniki-ofiary".
Powyższa kombinacja znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa przygotowywanej
w zakresie mechaniki górotworu i techniki obudowy prognozy i redukuje konieczne
nakłady.
Metoda numeryczna
Dzięki rozwojowi metody numerycznej można dzisiaj, przy optymalnych nakładach,
obliczyć nieliniowe procesy zachodzące w górotworze wskutek działalności górniczej.
W tym celu DMT stosuje różne systemy w zależności od rodzaju zadania i jego
złożoności. Zastosowane mogą być; metoda elementów skończonych i metody spokrewnione,
metoda różnic skończonych i metoda elementu Boundary.
Na początku każdego planowania techniki obudowy lub mechaniki górotworu stoi
obliczenie przestrzennego rozłożenia ciśnień pionowych w górotworze przy uwzględnieniu
procesów wydobywczych. Na wynikach tych obliczeń opiera się większość reguł konwergencji
i obudowy.
Z napięć w stanie in situ wiadomo, że naturalne pole napięć pod ziemią jest bardzo
anizotropowe, częściowo z bardzo wysokimi napięciami horyzontalnymi. Ich wpływ na
konwergencję w chodnikach o rozmaitym położeniu jest zdominowany przez wzajemne
oddziaływanie z małymi spękaniami tektonicznymi. Ponadto pomiary napięć wskazują (ponad
600 dokonanych pomiarów), że przemieszczenie napięć w pobliżu pustek jest znacznie
większe anliżeli można by oczekiwać na podstawie klasycznych obliczeń. Dla tych przypadków zastosowuje się powyżej opisane metody, za pomocą których procesy spękań
w górotworze i obudowie, przy uwzględnieniu płaszczyzn podziału w górotworze, tektoniki
oraz napięć górotworu, zostają odtworzone. W obszernych obliczeniach spękania te są
odtwarzane analogicznie do ich przebiegu pod ziemią i w próbach modelowych. Zostało
uzyskane również kalibrowanie tych modeli matematycznych. Są tutaj ustalone wytrzymałości
wiązki górotworu na rozciąganie, ścinanie i ciśnienie, osłabienie skał oraz procesy rozszerzania
i załamywania komponentów obudowy pod jedno- i trzyosiowym obciążeniem w obliczeniach
porównawczych. Z tymi głównymi parametrami możliwe jest, zgodnie z techniką badań
modelowych i rezultatami obserwacji dołowych, wykonanie obliczeń, które udostępniają,
tak w kontekście tych napięć, jak i rozszerzeń i odkształceń obudowy i górotworu,
realistyczne parametry (rys. 5).
Dzisiaj stosowana jest kombinacja fizycznej i numerycznej techniki modelowej w takim
wydaniu, że główne próby, w których podstawowa mechanika zawodności i załamań zostają
uchwycone, przeprowadzone w fizycznej próbie modelowej odpowiadają obliczeniom, w których studia kombinacji i optymalizacji są przeprowadzane. Kombinacja tych dwóch metod
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Rys. 5. Obliczone zmiany odkształceń w chodniku
Fig. 5. Caiculated changes of strains in the gangway

umożliwia przy zredukowanych nakładach finansowych i czasowych otrzymanie zoptymalizowanego rozwiązania techniki obudowy, a dla konkretnych przypadków zaprojektowanie
i sprawdzenie optymalnej obudowę. Dzisiejszy rozwój metody numerycznej idzie w kierunku
rozwoju systemów ekspertyzy, w których zawarta jest wiedza z zakresu mechaniki górotworu.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.

Rock mechanics and support technique in the German coal mining

Abstract
The article describes the planning proceduress and the technical methods which are
used in the German coal mining for the rock mechanics and the support calculation.
The planning instruments consist on three proceedings. The first one is the measuring of the
horizontal and vertical convergences and the support behaaviour in roadways in dependence of
geology, time, mining and stresses. As a result of these measurements formulars have been
developed for the calculation of convergences and support. The second one is the modelling of
the mechanical behaviour of the support/rock interaction under high stresses in physical modells
and the the third one is the numerical modelling of fracture processes and the support behaviour
and the calculations of the stress state and stress changes.
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Józef PARCHAŃSKI, Ai PHAM QUANG
Politechnika Śląska, Gliwice

Archiwizacja danych wypadkowych i ich statystyczna analiza
program komputerowy SAW

Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo pracy w górnictwie-archiwizacja
czna wypadkowości

danych wypadkowych-analiza

statysty-

Streszczenie
W opracowaniu omówiono aktualny stan w zakresie archiwizacji danych powypadkowych
na przykładzie kopalni węgla kamiennego oraz ich statystycznej analizy. Przedstawiono
program komputerowy umożliwiający rejestrację danych wypadkowych oraz dowolne ich
przetwarzanie łącznie z edycją obowiązujących dokumentów.
1. Wstęp
Jednym z podstawowych zadań działu BHP (DBH) na kopalni jest rejestracja, dokumentowanie i analiza zaistniałych wypadków w celu wypracowania profilaktyki przeciwwypadkowej i uniknięcia w przyszłości podobnych, zaistniałych już zdarzeń.
Dokumentami opisującymi i wyjaśniającymi okoliczności wypadku są: Protokół'ustalenia
okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, nazywany protokołem, i Statystyczna karta
wypadku, nazywana kartą statystyczną. Dokumenty te sporządzane są obligatoryjnie dla
każdej z osób poszkodowanych oddzielnie. Prócz wymienionych dokumentów do każdego
zdarzenia sporządza się Zarządzenie powypadkowe. Wykaz niezdolności do pracy (miesięczny), Kartę kontroli czasu pracy poszkodowanego (Kardeks), Kwestionariusz w sprawie likwidacji skutków wypadku przy pracy określany kwestionariuszem. W celu pełniejszego obrazu kształtowania się wypadkowości w kopalni, służba bhp m.in. przeprowadza
analizę wypadkowości' dla wybranych okresów czasu (miesiąc, kwartał, rok), w tym także
obliczenie wskaźników wypadkowości charakteryzujących stan bezpieczeństwa w zakładzie.
Kopie podstawowych dokumentów powypadkowych, jak protokół i karta statystyczna,
są archiwizowane i przechowywane w DBH zgodnie z przepisami do lat 10. Powyżej tego
okresu zakład nie jest obligatoryjnie zobowiązany do ich przechowywania, jednakże zwyczajowo dokumenty te wędrują do Archiwum Zakładowego.
Zauważyć należy, że sporządzanie pełnej dokumentacji wypadkowej oraz przetwarzanie
danych w DBH odbywa się wyłącznie metodami monograficznymi, polegającymi na
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ręcznym i maszynowym wypełnianu formularzy oraz zestawnianiu odpowiedniej statystyki
wypadkowej z tychże dokumentów.
Notowany w ostatnich latach szybki postęp w dziedzinie mikrokomputerów i stale
rosnąca ich dostępność w różnych obszarach działalności inżynierskiej upoważniają do
weryfikowania i udoskonalenia obecnie przestarzałych metod przetwarzania danych, W zagadnieniu analizy stanu bezpieczeństwa w kopalniach na szczeblu zakładu górniczego oraz
działu bhp, zastosowanie techniki komputerowej stwarza nowe możliwości szybkiej i dokładniejszej analizy wypadków, a także znacznie pełniejszą niż w zastosowaniach klasycznych
interpretację uzyskanych wyników. Komputeryzacja DBH stanie się w perspektywie koniecznością, jeżeli przy coraz większym zakresie mechanizacji i wzrastającej koncentracji
wydobycia będzie się dążyć do poprawy stanu bezpieczeństwa pracy.
Wywody te nie są bezpodstawne, gdyż bliska współpraca Wyższego Urzędu Górniczego,
Spółek Węglowych S.A. z pokrewnymi insytucjami zagranicznymi z krajów wiodących
w wydobyciu surowców mineralnych (Brodziński 1992a, b, c, 1994), które osiągnęły wysokie
standardy bhp, jak USA, Australia, Anglia i inne, potwierdza fakt, iż problem, który u nas
ciągle nie jest rozwiązany (komputerowe przetwarzanie danych wypadkowych na szczeblu
zakładu) w wymienionych krajach jest głęboko wdrożony i nadal poszukuje się doskonalszych
metod analizy zdarzeń wypadkowych i profilaktyki wypadkowej.
2. Metody przygotowania i archiwizacji dokumentacji powypadkowej i jej
statystycznej analizy w zakładach górniczych — stan aktualny
Dokumenty powypadkowe sporządzane w działach DBH można umownie podzielić na
zewnętrzne — wysyłane według wymagań przepisów do jednostki nadrzędnej badającej
przyczyny wypadku, oraz wewnętrzne — sporządzane zgodnie z zarządzeniem Dyrekcji
Kopalni lub Działu DBH oraz innych działów.
Dokumentami zewnętrznymi (adresat) są:
— Statystyczna karta wypadku (COIG — każda karta),
— Wykaz niezdolności do pracy (COIG — zestawienie miesięczne),
— Kwestionariusz w sprawie likwidacji skutków wypadku przy pracy (ZUS — po
każdym zwolnieniu L-4),
— Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (w przypadku
wypadków ciężkich OUG, PIP, spółka, a w przypadku wypadku śmiertelnego prócz
wymienionych dodatkowo prokuratura).
Dokumenty te sporządza się wypełniając rubryki na odpowiednich drukach. Maszynowo
sporządzany jest Protkokół i Kwestionariusz, natomiast pozostałe bywają często wypisywane
odręcznie z uwagi na trudności maszynowego wypełnienia poszczególnych rubryk. Kopie
każdego z nich, jak już wspomniano, przechowywane są w działach bhp przez okres 10 lat,
a później zwykle przekazywane do archiwum.
Na podstawie statystycznych kart wypadków COIG sporządza Analizę miesięcznego
stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w Kopalniach Węgla Kamiennego, w Przedsiębiorstwach Robót Górniczych. Wysyłanie kart statystycznych związane Jest z poniesieniem
stosownych opłat. Są to opłaty na rzecz przeprowadzanej Analizy miesięcznego stanu
bezpieczeństwa ... . Dla kopalni dane z Analizy ... są ogólne, określają jej pozycję wg
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kryteriów przyjętych przez COIG w stosunku do innych zakładów. Ażeby uzyskać informacje
zwrotną (w ZG) dotyczącą stanu bezpieczeństwa w pionach, działach i oddziałach w kopalni,
COIG analizy teoretycznie może wykonać, lecz związane to jest z dodatkowymi opłatami.
Z praktyki tej jednakże kopalnie nie korzystają i analizy dodatkowe przeprowadzają we
własnym zakresie.
Dokumenty wewnętrzne, jak:
— Rejestr wypadków,
— Zarządzenie powypadkowe,
— Kartę kontroli czasu pracy poszkodowanego,
— inne,
sporządza się na odpowiednich drukach, wpisując najczęściej odręcznie odpowiednie dane.
Często dla potrzeb działu bhp lub szkolenia sporządza się dodatkowe charakterystyczne
dla danego zakładu statystyki i oblicza się odpowiednie wskaźniki.
W praktyce, jak widać, przetwarzanie danych oraz sporządzanie pełnej dokumentacji
wypadkowej w DBH odbywa się metodami monograficznymi, polegającymi na ręcznym
i maszynowym wypełnianu formularzy oraz zestawianiu odpowiedniej statystyki wypadkowej. Zaznaczyć również należy, iż wyszukiwanie zaległych dokumentów powypadkowych, np. dla postępowań rentowych, odszkodowań wyrównawczych zgłaszanych
przez załogę, czy też dla innych potrzeb jest czynnością pracochłonną. Procedury te,
jak widać, są bardzo uciążliwe, mogą być obarczone błędem (czynnik ludzki), znacznie
absorbują czas inspektorów bhp, czas, który można wykorzystać do pracy inspekcyjnej
lub szkoleniowej.
Z doświadczeń zagranicznych — zachodnich — wynika, iż pełną dokumentację wypadkową można prowadzić za pomocą odpowiedniego oprogramowania komputerowego (Bradecki
1992; Brodziński 1992a, b, c, 1994).
Komputeryzacja DBH wiąże się jednak z dostępnością na rynku odpowiego oprogramowania z zakresu archiwizacji i przetwarzania danych wypadkowych. Programy
te powinne cechować się prostotą i uniwersalnością obsługi z uwagi na niski stan
komputeryzacji DBH oraz bardzo zróżnicowany poziom wiedzy ich pracowaników w dziedzinie obsługi komputera.
3. Cel i zakres programu
Wychodząc z powyższych przesłanek i doświadczeń z zakresu analizy wypadkowości
w górnictwie został opracowany program pod nazwą SAW (Statystyczna Analiza Wypadków).
Program SAW powinien umożliwić m.in.:
— usprawnienie pracy inspektorów bhp w zakresie sporządzania dokumentacji powypadkowej,
— szybki dostęp do informacji o wypadkowości każdego pracownika,
— wyeliminowanie powtarzalności prac związanych z wypełnianiem dokumentów wypadkowych,
— wyeliminowanie czasochłonnych prac związanych z opracowaniem statystyki wypadkowej w danym zakładzie,
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— edycję dokumentów wypadkowych,
— edycję dowolnej statystystyki wypadkowości.
Zgodnie z postawionymi celami, program w swym zakresie obejmuje m,in. następujące
czynności:
— archiwizowanie danych wypadkowych zawartych w protokole i karcie — jako
minimum,
— edycję i wydruk podstawowych dokumentów zgodnych z formularzami, jak:
- Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
- Statystyczna karta wypadku,
- Zarządzenie powypadkowe,
- Wykaz niezdolności do pracy,
- Kwestionariusz w sprawie likwidacji skutków wypadku przy pracy,
- Kartę kontroli czasu pracy poszkodowanego (Kardeks),
- Rejestr wypadków (zestawienie wewnętrzne),
— edycję i wydruk dowolnych zestawień statystycznych z uwzględnieniem struktury
organizacyjej kopalni (piony, działy, oddziały),
— edycję i wydruk wskaźników wypadkowości,
— edycję i wydruk tabel wypadkowości wg układu COIG i wg wymagań OUG,
— edycję i wydruk zestawień tabelarycznych i histograficznych wg dowolnie wybranych
funkcji,
— eksport danych do innego programu, np. EXEL.
Program w przyjętym założeniu jest programem uniwersalnym, prostym w obsłudze,
posiadającym możliwości dalszej rozbudowy jego systemu i menu. Poniżej przedstawiony
został krótki jego opis oraz menu. Program jest wykorzystywany dla wspomagania oceny
stanu bezpieczeństwa w kopalni „Knurów".
Wymagania sprzętowe (minimalne) dla programu SAW:
1. Komputer: komputer PC — IBM 386/486; kooprocesor; dysk twardy 250 MB; pamięć
RAM 4 MB; system operacyjny DOS wersji 5.0 lub nowszy; karta SVGA; monitor
kolorowy.
2. Drukarka: drukarka igłowa z długim wałkiem wyposażona w standard MAZOVIA.
4, Podstawowe funkcje programu
Program SAW posiada system zabezpieczenia przed dostępem niepowołanych osób.
Realizacja zabezpieczeń jest oparta na systemie haseł, analogicznie jak w systemach
sieciowych Novell Netware. System haseł udostępniany jest dla Zarządcy przez wykonawców
programu SAW, a dla Użytkownika przez Zarządcę programu. Próba wywołania przez
użytkownika dowolnej funkcji bez uprawnień do jej wykorzystywania kończy się zawsze
niepowodzeniem. Dodatkowym zabezpieczeniem umożliwiającym kontrolowanie pracy użytkowników jest szyfrowana baza danych zawierająca czas i hasło użytkownika, który korzystał
z programu. Dostęp do niej posiada tylko Zarządca.
W programie SAW można wyróżnić sześć podstawowych funkcji, które można realizować
za pomocą opcji zawartych w menu (rys. 1).
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Rys. 1. Główne menu programu SAW
Fig. 1. Main menu of the SAW program

Główne menu programu SAW
Struktura
Pliki

System
Informacje
Kalendarz
Kalendarz
Rok kalendarzowy
Dni świąteczne
RapDort
Raport pracy z programem
Dostęp dla użytkowników
Hasło Zarzgdcy
+ About
> Nowa baza
Baza
Dane personalne
Dane kluczowe
Dane personalne cd.
Dane dotyczące wypadku
—f Da^e GUS-owskie
Dane branżowe
Opis zdarzeń
Pliki
Rodzaj wypadku
Okoliczności wypadku
Przyczyny wypadku
nf. pkt. 5 protok.
nf. pkt. 6 protok.
!nf. pkt. 7 protok.
Inf. pkt. 8 protok.
Profilaktyczne wnioski
Przeszk. lub trudności
Wykaz załączników
Protokół ...
Karta statystyczna ...
Zapis

Piony
-> Działy
Oddziały
Struktura
Zapis
Obliczenie
-» Koniec edycji danycłi
Edycja
Odtwórz
Wytnij
Skopiuj
Wstaw
Oczyść bufor
Pdszukiwonie
-* Znajdź
Wymień
Szukaj dalej
> Obliczenie

Kóniec edycji tekstów
Edycja
Odtwórz
Wytnij
Skopiuj
Wstaw
Oczyść bufor
Pószu kiwanie
+ Znajdź
+ Wymień
Szukaj
Wyjście
Zesl^ół w składzie
Przeszkolenia
Edycja wypadku
Zapis do bazy
Koniec pracy
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Rys. L cd.
Fig. 1. cont.

Dokumenty
Protokół ...
Karta statystyczna ...
Lista wypadków
Sporzgdzenie dokumentów
Zarzgdzenie powypadkowe
Zawiadomienie ...
Kwestionariusz ...
-> Wzory dokumentów
Zapis
Koniec edycji tekstów
Wykaz dni niezdoiności ...
Karta kontroli czasu ...
iość rekordów na stronie
Przegląd
Pracownicy
Wybrane wypadki
Statystyka
Raporty miesięczne
Dane ogólne
Na oddziałach
Wskaźniki wypadkowości
Wydarzenia • skutki
Wydarzenia • miejsca
Kwalifikacje • miejsce
Zakres czasu
Grafika
Wskaźniki wypadkowości
Na 1 min ton wydobycia
Na 1000 zatrudnionych
Wskaźnik ciężkości
Skutki wypadku
Wypadki lekkie
Wypadki ciężkie
-+ Wypadki śmiertelne
Wszystkie wypadki
Przyczyny
Wydarzenia
Miejsca wypadków
Obliczenia wskaźników
Przeznaczenie wykresu
Dział, pion, kopalnia
Wybrane działy
Wybrane piony
Rodzaj wykresu
Jednostka czasu
Zakres czasu
Parametry rysunku
-> Osie X i Y
Kolor opisu
Kolor tła
Kolor słupka
—
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Rys. 1. cd.
Fig. 1. cont.

Środowisko
Wybrane pole
Filtry
Tryb wybrania
Rekordy
Wszystkie rekordy
-+ Wybrane rekordy
Dniówki, wydobycie ...
Struktura kopalni
Eksport danych
Wyjście
> Koniec pracy

4.1. R e j e s t r a c j a
Program
pracowniku
— dane
— dane
— dane
— dane
— dane

wypadków

umożliwia wprowadzanie i zapisywanie w bazie danych informacji o każdym
i każdym jego wypadku w podopcji:
personalne pracownika,
ogólne o wypadku,
o wypadku według GUS,
o wypadku według branży górniczej,
opisowe o wypadku.

4.2. S p o r z ą d z e n i e

dokumentów

Na podstawie zarchiwizowanych informacji o wypadku otrzymujemy zgodne z obowiązującymi wzorami następujące dokumenty:
— Protokół wypadku,
— Karta statystyczna wypadku,
— Wykaz dni niezdolności do pracy ... ,
— Karta kontroli czasu pracy pracownika,
— Zarządzenie powypadkowe,
— Kwestionariusz w sprawie likwidacji skutków wypadku,
— inne wg dowolnych zestawień i wzorów.
Powyższe dokumenty można przeglądać na ekranie monitora komputera oraz wydrukować
za pomocą drukarki.
4.3. P r z e g l ą d

rekordów

(wypadków)

w bazie

danych

Wszystkie dane i informacje o wypadkach, które zostały zapisane w bazie danych
można przeglądać na ekranie monitora. Edytować można również tylko te wypadki, które
spełniają postawione przez użytkownika warunki. Wyboru określonych wypadków dokonujemy za pomocą opcji Filtr. Pusty filtr (brak warunków) oznacza, że wszystkie wypadki
znajdujące się w bazie danych są przez program widziane. W celu ograniczenia pola
widzenia programu, należy podać warunki, jakie mają spełniać interesujące nas wypadki.
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4.4. S t a t y s t y k a

(zestawienie

tabelaryczne)

Opcja Statystyka umożliwia przygotowywanie w postaci tabelarycznej zestawień staty
stycznych z informacji zarchiwizowanych w bazie danych jak:
— ilość wypadków w każdym pionie, dziale, oddziale i dla całej kopalni,
— wskaźniki wypadkowości,
— tabele korelacyjne w układzie, np:
wydarzenie — skutki,
wydarzenie — miejsce wypadku,
klasyfikacje — miejsce wypadku,
— lista wypadków z wybranymi danymi pracownika i wybranego zdarzenia,
— zestawienia statystyczne wg układu COIG (Analiza ...)
Zestawienia mogą być reahzowane dla dowolnie wybranego jednego lub dwóch czaso
okresów w celu analizy porównawczej.
4.5. G r a f i k a
Dane zestawione w postaci tabelarycznej możemy przedstawić również graficznie dla
wybranych pionów, działów lub całej kopalni w danym okresie czasu. Jednostką czasu jest
miesiąc, kwartał bądź rok. Wyniki mogą być przedstawione w postaci histogramu słupkowego
lub wykresu liniowego, według życzeń użytkownika,
4.6, E k s p o r t

danych

W celu eksportu danych do innych programów graficznych (np. Exel) możemy zapisać
ilość wypadków i wskaźniki wypadkowości w pionach, działach i całej kopalni w zbiorach
tekstowych (kod ASCII), które znajdują się w podkatalogu EXP bieżącego katalogu.
5. Wnioski
1. Notowany w ostatnich łatach szybki postęp w dziedzinie mikrokomputerów i stale
rosnąca ich dostępność w różnych obszarach działalności inżynierskiej upoważniają do
weryfikowania i udoskonalenia obecnie przestarzałych metod przetwarzania danych.
2. Dotychczas stosowane metody archiwizacji i przetwarzania danych wypadkowych na
szczeblu Działu DBH — Zakładu Górniczego należy uważać za anachroniczne i poddać
je gruntownym zmianom w kierunku komputeryzacji ich rejestrowania, przetwarzania
i archiwizowania.
3. Należy uznać, iż w obecnym czasie brak jest programów komputerowych pozwalających
osiągnąć powyższy cel.
4. Program SAW umożliwia archiwizację i przetwarzanie danych wypadkowych
oraz edycję podstawowych dokumentów wypadkowych zgodnie z obowiązującymi formularzami.
5. Układ o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi nakłada na Polskę
obowiązek zharmonizowania m.in. wymogów prawa z legislacją europejską (Brodziński,
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Gisman 1992). W zakresie tym ma obowiązywać m.in. Dyrektywa dot. minimalnych
wymagań w dziedzinie polepszenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników przemysłu
wydobywczego podczas poszukiwania i eksploatacji kopalin w kopalniach podziemnych
i odkrywkowych.
6. W obecnym czasie brak jest informacji, czy powyższa Dyrektywa nałoży, a jeśli
tak, to w jakim zakresie, na zakład górniczy obowiązek udostępniania danych wypadkowych.
1. Wobec powyższej Dyrektywy oraz dążenia pracodawców do poprawy stanu bezpieczeństwa w górnictwie w niedalekiej przyszłości konieczna stanie się modernizacja metod
przechowywania i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy. Celowi temu
może służyć program SAW.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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Archiyisation of accidenfs data and their statistical analysis
Computer program SAW

Abstract
In tłiis paper the present state of the art in a brancłi of archiyisation of accident's data
and statistical analysis of these data are discussed on the basis of a coal mine as an
exaniple. Then, a computer program for accident's data logging and free-form processing
of them including editing of obligatory documents are described.
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Mieczysław RATAJ
ANI Amall, Newcastle (Australia)

Poszukiwanie nowych rozwiązań obudowy kotwiowej na przykładzie
firmy ANI Arnall — największego producenta obudów kotwiowych
w Australii

Słowa kluczowe
Obudowa kotwiowa-kotwie
wej

elastyczne-wydłużalność

kotwi-sztywność

obudowy

kotwio-

Streszczenie
Potrzeba obniżenia kosztów produkcji węgla w podziemnym górnictwie Australii stwarza
bezpośredni nacisk na przyspieszenie tempa wykonywania wyrobisk przygotowawczych dla
systemów ścianowych. Udoskonalenie instalowania obudowy kotwiowej oraz zwiększenie
jej efektywności uważane są za jedne z najbardziej istotnych spraw dla osiągnięcia
powyższego celu.
Zwiększenie efektywności pracy obudowy kotwiowej prowadzić ma do zmniejszenia
gęstości instalowania kotew, a także powinno wyeliminować lub zredukować konieczność
stosowania dodatkowej, kotwiowej obudowy wzmacniającej.
Ulepszenie instalacji obudowy wzmacniającej zostało ostatnio osiągnięte w Australii
dzięki zastosowaniu kotew elastycznych.
Obecne prace skupiają się nad podniesieniem sztywności obudowy kotwiowej. Wiele
czynników, które mają wpływ na sztywność obudowy, zostało zidentyfikowanych. Za jeden
z ważniejszych uważana jest wydłużalność jednolita żerdzi kotwi. Nie jest jednak obecnie
wiadome, czy można zmniejszyć wydłużalność żerdzi, dla zwiększenia sztywności obudowy,
bez narażenia się na jej przedwczesne zerwanie.
Jeśli planowane prace badawcze dowiodą, że wydłużalność kotwi powinna być
zmniejszona, wówczas może to być osiągnięte poprzez zastosowanie "żerdzi walcowanych
na zimno.
1. Krótki zarys górnictwa węglowego w Australii
Produkcja węgla w Australii oparta jest na dwóch stanach: Queensland i Nowej
Południowej Walii. 70% australijskiego węgla wydobywane jest metodą odkrywkową.
Stosunek ten zmienia się ze względu na stopniowe wyczerpywanie pokładów płytko
zalegających. Oprócz tego ciągle wzrasta wydajność podziemnych ścianowych systemów
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wybierania, co w wielu wypadkach zmniejszać będzie atrakcyjność metody odkrywkowej.
Obecnie Australia produkuje 190 min ton rocznie i jest największym eksporterem węgla
na świecie.
Znaczny wzrost wydobycia w podziemnym górnictwie osiągnięty został po wprowadzeniu
kombajnów chodnikowych (continuous miner) w roku 1950. W roku 1982 całe wydobycie
podziemne węgla pochodziło z kombajnów chodnikowych (305 jednostek). Wtedy to
stopniowo zaczęto wprowadzać systemy ścianowe. Obecnie ponad połowa produkcji węgla
pochodzi ze ścian.
2. Wprowadzenie kot^^lenia
Pierwszy raz kotwie użyte były w górnictwie australijskim w latach 1948—1949. Szersze
zastosowanie znalazły jednak dopiero w roku 1965. Wówczas to kotwie rozprężne stosowane
były w połączeniu ze stosunkowo ciężkimi stropnicami stalowymi. Stopniowo stropnice
stalowe zastępowane były połowicami drewnianymi, a następnie blachami stropowymi
(okładziny).
Kotew wklejanych zaczęto używać dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Początkowo
były one gwintowane z obu końców i instalowane w sposób punktowy. Następnie wprowadzone zostały pręty ze specjalnie zaprojektowanym żebrowaniem. Tam gdzie punktowe
wklejanie okazywało się niewystarczające wprowadzone zostało wklejanie całej długości
kotwi.
Pierwsze kotwie wykonywane były ze stali miękkiej. Ich wysoka rozciągalność
uważana była za ważną cechę dla kotwi instalowanych punktowo. Dla trudniejszych
warunków stropowych wprowadzono kotwie ze stali szlachetniejszych. Następnie
kotwie liniowe, a obecnie nawet tzw. kotwie elastyczne (rodzaj kotwi linowych)
(Flexibolls).
Australijskie kopalnie węgla polegają wyłącznie na obudowie wyrobisk korytarzowych
za pomocą kotew wklejanych, kotew linowych oraz klejenia górotworu.
Konieczność wzrostu tempa wykonywania wyrobisk korytarzowych (głównie przygotówek dla ścian) stwarza bezpośredni nacisk na udoskonalenie sposobu instalowania
kotew, jak również na poprawę ich efektywności. Nasza firma ANT Arnall, jako
największy producent kotew w Australii, bardzo aktywnie pracuje nad rozwojem obudowy kotwiowej.
Niniejszy wykład przedstawia podstawowe cechy konstrukcyjne obudowy kotwiowej,
ich wpływ na efektywność pracy oraz kierunki rozwoju.
3. Rodzaje obudów kotwiowych używanych w górnictwie węglowym w Australii
1. Kotwie wklejane sztywne
Najczęściej stosowaną obudową kotwiową w górnictwie węglowym Australii są kotwy
wklejane na całej długości. Długości kotew najczęściej zależy od wysokości wyrobiska
i waha się zwykle od 1,8 do 2,4 m.
Wpływ poszczególnych własności na prace kotwi omówiony zostanie w późniejszych
rozdziałach.
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Tabela 1. Typowe właściwości mechaniczne żerdzi stosowanych kotew w Australii
Table 1. Typical mechanical property of anchor*s rods being in use in Australia
AS

AH

AVH

AX

Maksymalna wytrzymałość pręta (kN)

160

250

320

340

Punkt plastyczności pręta (kN)

110

150

280

240

Względna rozciągalnośd szyjkowa pręta (%)

35

22

13

16

Względna jednolita rczciągalność pręta (%)

12

10

4

8

Średnica pręta (mm)

12,7

21,7

20,7

21,7

Typ kotwi

Maksymalna wytrzymałość materiału (MPa)

430

680

950

920

Punkt plastyczności materiału (MPa)

300

400

830

650

Koszt 1 tony stali w odniesieniu do kosztu stali miękkiej

1,0

1,021

1,0

1,073

2. Kotwie wklejane linowe, czyli kotwie elastyczne (Flexibolts)
Kotwie elastyczne wprowadzone zostały stosunkowo niedawno, bo zaledwie 18 miesięcy
temu. Skonstruowane są ze splotu stalowego (10 + 5 + 5 + 1) o średnicy 23,3 mm z gwintem
walcowanym w podobny sposób jak na kotwiach sztywnych.
Icłi wytrzymałość na zerwanie jest bliska 60 ton przy bardzo wysokiej granicy plastyczności.
Najważniejszą cechą kotwi elastycznych jest to, że są na tyle elastyczne, że można
używać je o długościach przekraczających wysokość wyrobiska, a jednocześnie są na tyle
sztywne, że można je wklejać w taki sam sposób jak kotwie sztywne w otworach o
średnicy 28 mm.
W porównaniu z kotwiami linowymi cementowymi dają one natychmiastowe wzmocnienie
stropu, a jednocześnie koszt ich instalacji jest niewspółmiernie mniejszy.
Kotwie elastyczne używane są obecnie w dwóch celach:
1) zamiast kotwi linowych — długości większe od wysokości wyrobiska,
2) zamiast kotwi standardowych.
Stosowanie kotwi elastycznych zamiast kotwi liniowych
Ponieważ kotwie elastyczne nie wymagają otworów tak dużych jak kotwie linowe, mogą
one być instalowane w tym samym czasie co regularna obudowa kotwiowa, tzn. w stosunkowo
krótkim czasie po odsłonięciu stropu. Dlatego też ich długości mogą być mniejsze od
długości kotew linowych tradycyjnie instalowanych dużo później. Instalacja kotwi linowych
wymaga specialnego sprzętu i często wyspecjalizowanej załogi, a więc odbywa się ona po
dość znacznym okresie od chwili drążenia chodnika. Wówczas rozwarstwienia stropu mogą
sięgać znacznych wysokości, co wymaga zwykle instalacji o długościach 10 do 12 m.
4-metrowe kotwie elastyczne instalowane są zwykle na dwa sposoby. Pierwszy sposób
polega na wierceniu 4-metrowego otworu o średnicy 28 mm. Ze względu na trudności
techniczne tylko górna część kotwi (ok. 2 m) jest wklejana.
Inny sposób polega na wierceniu otworu, którego górna połowa ma średnicę 28 mm,
a dolna ok. 38 mm. Kotew jest wklejana w górnej połowie za pomocą standardowej
żywicy, a dolna połowa jest wypełniana zaprawą cementową.
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Cementowanie zwykle odbywa się przed dokręceniem nakrętki poprzez wepchnięcie
rurki cementującej do dna otworu.
Obecnie trwają prace nad systemem, który pozwoli na instalowanie 6 do 8 m długich
kotew elastycznych wklejanych żywicą na całej długości. Wymagać to będzie specjalnej
kotwiarki, która umożliwi wpychanie długich kotwi do otworu krótkimi skokami. Kotew
obracana będzie dopiero po wepchnięciu jej całej długości do otworu. Przygotowywana
jest również żywica o mniejszej gęstości i o dłuższym czasie zastygania. Wkrótce odbędą
się próby wiercenia głębokich otworów za pomocą elastycznej żerdzi wiertniczej.
Stosowanie kotwi elastycznych zamiast standardowych
Jedna z kopalń (Cllalong Mine) stosuje 2-metrowej długości kotwie elastyczne zamiast
wcześniej używanych sztywnych kotew typu AX. Pozwoliło im to na zredukowanie ilości
kotew z sześciu na cztery na 1 mb wyrobiska. Dzięki temu uzyskano wzrost postępu
wyrobiska.
Ogromną zaletą kotwi elastycznych jest ich wytrzymałość na ścinanie. Można przypuszczać, że cecha ta jest nawet ważniejsza od wysokiej wytrzymałości na zrywanie
kotwi elastycznej.
3. Kotwie linowe
Najczęściej stosowane kotwie linowe składają się z dwóch Hn (14 drutów) o łącznej
nośności 500 kN. Liny te są rozplatane w celu zwiększenia ich przyczepności do spoiwa
i poprawy sztywności obudowy. Podstawową wadą kotew liniowych jest ich koszt instalacji.
Jak już wspomniano, wymagane są otwory o dużych średnicach (52 mm) oraz specjalny
sprzęt do zatłaczania zaprawy cementowej. Czas uzyskania pełnej sprawności kotew cementowych jest znacznie dłuższy od kotew wklejanych żywicowych.
4. Jak poprawie efektywność obudowy kotwiowej
Zadaniem kotwy jest wzmocnienie warstw skalnych poprzez ich spięcie w sposób, który
przeciwdziałał będzie rozwarstwianiu się skał.
Zczepienie skał będzie tym efektywniejsze, im sztywniejsza będzie charkterystyka całego
systemu, tj. kotwi, spoiwa i skały. Im większa sztywność systemu, tym większa jego
zdolność do przenoszenia obciążenia z górotworu na żerdź kotwi.
Zwiększenie sztywności obudowy kotwiowej jest obecnie jednym z najważniejszych
kierunków badań w górnictwie australijskim. Dlatego też dalsza część wykładu poświęcona
będzie przede wszystkim temu zagadnieniu.
Czynniki, od których zależy sztywność obudowy kotwiowej:
— kształt kotwi;
— stopień wypełnienia otworu spoiwem;
— sztywność (moduł sprężystości) spoiwa;
— rodzaj skał;
— wielkość otworu w stosunku do średnicy kotwi;
— kształt powierzchni otworu w skale;
— charakterystyka mechaniczna żerdzi kotwi;
. — początkowy stan naprężenia w kotwie;
— długość kotwi.
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Wpływ kształtu kotwi, oraz sztywności spoiwa na sztywność obudowy mogą być badane
metodą labratoryjną.
Stosuje się do tego standardowy cylinder stalowy długości 50 mm z otworem o średnicy
27 mm.
Wewnętrzna ścianka cylindra jest lekko nagwintowana.
Odcinek badanej żerdżi wkleja się do cylindra, a następnie wypycha się go, mierząc
zależność pomiędzy obciążeniem i przemieszczeniem się żerdzi. Metodę tę stosuje się do
badań porównawczych. Sposób oddziaływania większości z wyżej wymienionych czynników
na sztywność obudowy, a tym samym na zdolność przenoszenia obciążenia z górotworu
na kotew, jest dość oczywisty. Zajmijmy się wyjaśnianiem czynników, które są mniej
oczywiste.
— Kszałt kotwi
Kształt kotwi, a w szczególności konfiguracja ożebrowania pręta, ma bardzo duże
znaczenie przy współpracy ze spoiwem. Bardzo ważna jest wysokość żeber, ich kąt
w stosunku do osi żerdzi, jak również odstęp pomiędzy żebrami (skok). Jeśli skok jest za
mały, następuje zacięcie spoiwa pomiędzy żebrami w czasie pracy kotwi. Początkowa
sztywność systemu będzie wówczas stosunkowo duża, ale maksymalna siła oporu będzie
bardzo mała. Wysokość ożebrowania powinna być jak największa ze względu na ilość
spoiwa potrzebną do wypełniania otworu. Inne ograniczenie wysokości żeber związane jest
z faktem walcowania gwintu bezpośrednio na żebrowanym pręcie.
Kąt nachylenia żeber musi również być kompromisem pomiędzy zdolnością przenoszenia
obciążenia kotwi a jej zdolnością mieszania kleju. Żeby polepszyć przenoszenie obciążenia
kąt ten powinien wynosić 90° w stosunku do osi kotwi. Ze względu na mieszalność kleju
powinien być nie większy niż 75°.
— Charakterystyka mechaniczna żerdzi kotwi
W związku z tym, że obciążenia kotew bardzo często przekraczają ich granice plastyczności, ważne jest, jaka jest wartość granicy plastyczności danego pręta.
Pręt wykonany ze stali o wyższej granicy plastyczności zapewni większą sztywność
obudowy.
Na ogół pręly ze stali o wyższej wytrzymałości na rozrywanie będą miały wyższe
granicę plastyczności. Jednakże „plastyczna sztywność" pręta, tj. sztywność po przekroczeniu granicy plastyczności, może być różna dla różnych gatunków stali i ich
obróbki cieplnej.
Granica plastyczności pręta może być znacznie zwiększona poprzez jego mechaniczną
obróbkę na zimno. Firma ANI Arnall jest jedyną na świecie, która tę metodę obecnie
stosuje. Pręt okrągły o średnicy 21,7 mm walcowany jest na zimno za pomocą matryc,
które wygniatają żebra na tym pręcie (kotew typu AVH).
W rezultacie wzrasta granica plastyczności pręta i jego plastyczna sztywność. Spada
natomiast, i to znacznie, wydłużalność pręta.
Co to jest wydłużalność kotwi i jaki to ma wpływ na jej pracę — omówione będzie
w późniejszym rozdziale.
— Początkowy stan naprężenia w kotwi
Zadawanie wstępnego naprężenia w kotwi wklejanej jako metoda zwiększenia sztywności obudowy zyskuje na popularności w kopalniach australijskich. Uzyskuje się je
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poprzez mocniejsze dokręcanie nakrętki kotwi oraz poprzez redukowanie tarcia pomiędzy
nakrętką a podkładką. W tym celu stosuje się nawet specjalne oporowe łożyska kulkowe.
Technologia ta wymaga stosowania kleju szybko wiążącego na końcu kotwy oraz kleju
wolnego w pozostałej części. Naprężenie żerdzi działa (wzmacnia sztywność) tylko na
tej długości kotwi, która znajduje się w zastygłym już kleju (część szybko wiążącego
kleju) w chwili dokręcania nakrętki. Tam to następuje wstępne przemieszczanie żerdzi
względem spoiwa, a w związku z tym następne przemieszczenia wymagać już będą
większych naprężeń.
Metoda zwiększenia sztywności naprężeniem wstępnym kotwi ma więc bardzo ograniczony zakres. Prawdopodobnie większe korzyści ze stosowania tej metody związane
są ze ściskaniem najbliższych warstw stropu bezpośredniego, jeżeli są one już rozwarstwione.
— Długość kotwi
Poddana dużemu naprężeniu kotew ulega wydłużeniu. Jej przekrój poprzeczny zmniejsza
się wtedy odpowiednio. Wraz z redukcją średnicy żredź zostaje odpowiednio wyzwalana
ze spoiwa. Zakres strefy, w której kotew będzie odspojona będzie zależał od wielkości
obciążenia oraz od stopnia rozciągalności żerdzi. Dlatego dłuższa kotew ma szansę na
zwiększenie sztywności obudowy, zwłaszcza w jej górnej części.
5. Wydłużalnosć kotwi
Problem wydłużałności kotwi jest obecnie dość gorąco dyskutowany wśród badaczy
obudowy kotwiowej w Australii. Dzieje się to głównie z powodu wprowadzenia na rynek
kotew walcowanych na zimno typu AVH. Część ekspertów uważa, że stosunkowo mała
rozciągalność kotew typu AVH może doprowadzić do ich przedwczesnego zerwania w stropach o dużych rozwarstwieniach.
Niektórzy eksperci uważają natomiast, że kotwy o mniejszej rozciągalności pozwolą na
usztywnienie obudowy.
Zanim przejdziemy do dyskusji kto ma rację, wyjaśnijmy najpierw, z jakimi rodzajami
rozciągalności pręta mamy do czynienia.
Rozciągalność względna (szyjkowa)
Rozciągalność względną, umownie nazywaną szyjkową, mierzy się w miejscu zerwania
pręta. Długość odcinka pręta, na którym mierzy się tę rozciągalność jest równa pięciu
średnicom pręta. Na tym odcinku rozciągalność pręta zależy niemal wyłącznie od sposobu
formowania się szyjki (przewężenia).
Rozciągalność jednolita
Rozciągalność jednolitą mierzy się na dowolnej długości pręta obciążonego siłą
równą jego maksymalnej sile na rozerwanie tuż przed powstaniem przewężenia. Cała
długość pręta poddana takiemu obciążeniu jest rozciągnięta w sposób równomierny.
Praktycznie, rozciągalność jednolitą można mierzyć po zerwaniu pręta, byle w wystarczającej odległości od miejsca zerwania, ażeby uniknąć wpływu strefy szyjkowej. Dla
lepszego zobrazowania policzmy całkowitą rozciągalność (szyjkową i jednolitą) dla
kotwi rozprężnej o długości 2,1 m w momencie zerwania. Żerdź kotwi wykonana ze
stali miękkiej o średnicy 21,7 mm.
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Względna rozciągalność szyjkowa = 35%;
Względna rozciągalność jednolita = 12%;
Strefa szyjkowa = 5 X 21,7 mm = 108,5 mm;
Strefa rozciągalności jednolitej = 2100 - 108,5 == 1991,5 mm;
Rozciągalność szyjkowa; 35% z 108,5 mm = 38 mm;
Rozciągalność jednolita: 12% z 1991,5 mm == 239 mm.
Całkowite wydłużenie tej kotwi w momencie zerwania wynosi 239 + 38 = 277 mm.
Żeby zdecydować, która rozciągalnos'ć odgrywa większą rolę w pracy kotwi wklejonej
na całej długości, trzeba najpierw wiedzieć, jak taka kotew zachowuje się w górotworze,
kiedy naprężenia przekraczają jej granice plastyczności.
Z przeprowadzonych do tej pory badań, tak kopalnianych, jak i laboratoryjnych, wynika, że
przy obciążeniach powyżej granicy plastyczności pręta długość odcinka żerdzi będącego pod
wpływem tych obciążeń jest znacznie większa niż do tej pory przypuszczano. Dzieje się to
dlatego, że rozciągany plastycznie pręt zmniejsza swoją średnicę i wyzwala się ze spoiwa. Zakres
odspajania się kotwi zależy przede wszystkim od rozciągalności jednolitej (sztywności plastycznej)
pręta, a następnie od wszystkich innych czynników wcześniej wymienianych.
Mając więc do czynienia z kilkoma poziomami rozwarstwień w górotworze, będącymi
źródłami naprężeń, można się spodziewać, że znaczna część żerdzi będzie bardziej lub
mniej odspojona.
Jak widać, sztywność obecnie stosowanej obudowy kotwiowej jest stosunkowo niewielka.
Dotyczy to w zasadzie wszystkich kotew wykonanych z prętów walcowanych na gorąco.
Rodzaj stali ma tu niewielkie znaczenie, gdyż rozciągalność jednolita nie różni się zbyt
wiele. Jak pokazano w tabeli własności mechanicznych, rozciągalność jednolita kotwi AX
o najwyższej jakości stali wynosi 8%, a kotwy AS (sta! miękka) 12%.
Znacznie mniejsza jest rozciągalność jednolita kotwy walcowanej na zimno typu AVH (4%).
Porównajmy dla przykładu rozciągalności kotew typu AH i AVH, zakładając odspojenie
żerdzi na długości 1,5 m w momencie zerwania żerdzi.

Rozciągalność szyjkowa
Rozciągalność jednolita

Kotew AH

Kotew AVH

24 mm
140 mm

14 mm
56 mm

Jak widać, kotew AVH pozwoli na dużo mniejsze deformacje stropu niż kotew AH.
Z powyższego przykładu wynika również, że rozciągłości szyjkowe tych kotew stosunkowo
niewiele fóżnią się między sobą, podczas gdy ich rozciągalności jednolite znacznie. Dlatego
też rozciągalność jednolita jest bardziej adekwatnym parametrem opisującym własności
mechaniczne kotwi.
Wydawać się może, że kotwie typu AVH zapewnią znacznie sztywniejszą obudowę niż
kotwie z żerdzi konwencjonalnych. Niektórzy eksperci wyrażają jednak obawy, że w rejonach
o dużych deformacjach stropu, gdzie rozwarstwienia nie mogą być powstrzymane, bez względu
nawet na ilość kotew zainstalowanych, kotwie AVH mogą ulec przedwczesnemu zerwaniu.
Do tej pory kotwie AVH stosowane są z pełnym sukcesem w wielu kopalniach
australijskich — ale w rejonach, gdzie deformacje stropów są umiarkowane.
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6. Podsumowanie
Obecnie stosowana obudowa kotwiowa wklejana nie jest wystarczająco sztywna. Poprawa
sztywności może być osiągnięta dzięki zastosowaniu kotew z żerdzi walcowanych na zimno,
które charakteryzują się małą rozciągalnością jednolitą, a tym samym dużą sztywnością
plastyczną.
Kotwie AVH nie zostały do tej pory sprawdzone w stropach o dużych deformacjach.
Próby ruchowe odbędą się po uprzednim opracowaniu metody monitoringu.
Warto w tym momencie zwrócić uwagę na dwa fakty, które mogą świadczyć, że ta
niska wydłużalność kotew AVH jest jeszcze wystarczająco wysoka, aby uchronić żerdź
przed przedwczesnym zerwaniem. Otóż po pierwsze, kotwie linowe łącznie z kotwiami
elastycznymi mają bardzo niską wydłużalność szyjkową, bo około 5%, a wydłużalność
jednolita jest bliska zeru i radzą sobie doskonale w najcięższych warunkach stropowych.
Po drugie, kotwie wklejane nie ulegają zerwaniom w kopalniach australijskich. Obwały
stropu, które się zdarzają, następują zwykle powyżej warstw skotwionych. Można więc
sądzić, że rozciągalność kotew może być zmniejszona.
Doświadczenia ze sztywnością obudowy kotwiowej mogą w końcu dać nam odpowiedź
na zasadnicze pytanie: czy jesteśmy w stanie wzmocnić każdy strop za pomocą bardzo
sztywnej obudowy kotwiowej i zatrzymać jego deformacje, czy musimy pozwolić na
odprężenie niektórych stropów i obudowę kotwiową używać do ograniczenia deformacji.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.

Development of roofbolting ground reinforcement systems based on
the experiences of ANI Arnall — the biggest rockbolt manufacturer
in Australia
Abstract
The reduction of coal production costs of uunderground mines in Australia can be
achieved by higher development rates of roadways. The improvement of roofbolt installation
as well as increassed performance of the bolting system are seen as the most important
factors to achieve the goal.
Improced performance of the roofbolt should lead to the reduction of roofbolting density.
It should also eliminate or reduce installation of the costly secondary support.
Meanwhile, the secondary support system has been improved recently in Australia by
introduction of Flexibolts.
Current research work has concentrated on how to increase the stiffness of the roofbolting
system. Many factors effecting the stiffness have been identified. Ine of the more important
factors is uniform elongation of the roofbolt. It is not yet known, however, if the uniform
elongation can be reduced without risking a premature failure of the bolt.
A wider rangę of roofbolts which are cold rolled can be implemented if the planned
investigations prove that the uniform elogation of a roofbolt should be reduced.
172

Sekcja II

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '95, s. 173—184

Józef WACŁAWIK
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Marian BRANNY, Janusz CYGANKIEWICZ
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

O pewnych zagadnieniach samozapalności węgla

Słowa kluczowe
Górnictwo-pożary podziemne-samozapalenie

węgla

1. Wprowadzenie
Przepływ powietrza przez zroby zawałowe ścian wiąże się ze stratami powietrza oraz
z samozapaleniem węgla w zrobach. Samozapalenie węgla jest najczęściej występującą
przyczyną pożarów w kopalniach [2, 6]. Pożary endogeniczne stanowią obecnie 70%
pożarów podziemnych w polskich kopalnach węglowych. W okresie od 1970 do 1992 r.
zanotowano 349 pożarów endogenicznych, spośród których 171 (49%) powstało w zrobach
ścian zawałowych, 20 (6%) w zrobach ścian podsadzkowych oraz 158 (45%) w szczelinach
węgla w filarach wyrobisk korytarzowych [29 .
Do gruzowiska skalnego może dostawać się przystropowa warstwa węgla lub węgiel
z pokładu blisko zalegającego. Filar węglowy znajdujący się na obrzeżu zrobów może
ulegać rozgniataniu.
W obecności tlenu węgiel ulega samorzutnemu utlenianiu, czemu towarzyszy wydzielanie
ciepła. W pewnych warunkach może nastąpić akumulacja ciepła utleniania i wtedy może
powstać ognisko samozagrzewania, które niekiedy przekształca się w pożar. Zroby oraz
popękana calizna węglowa są tymi miejscami, gdzie mogą zaistnieć warunki sprzyjające
powstaniu pożaru endogenicznego. Nagromadzony węgiel jest rozdrobniony i ma dużą
powierzchnię reakcyjną. Powietrze przenikające przez nieszczelności zrobów nierzadko ma
kontakt z tym węglem przez dostatecznie długi okres [4, 6, 17J.
Problem samozagrzewania węgla był podejmowany przez wielu badaczy. Ich prace [5,
15, 16, 9, 10, 19, 21, 22] dotyczą głównie strony chemicznej procesu i pomijają wiele
zjawisk związanych z przepływem gazu i wymianą ciepła.
Rozpatruje się obszar przestrzenny wycięty z gruzowiska zawałowego lub z popękanej
calizny (rys. 1). W obszarze tym można wyróżnić szkielet skalny oraz tzw. przestrzeń
porową wypełnioną gazem wolnym, który może przepływać przez rozważany ośrodek.
Zroby lub spękany węgiel można traktować jako ośrodek porowaty, niejednorodny (o porowatości i przepuszczalności zależnej od położenia oraz od czasu), ograniczony nieprzepuszczalnymi (lub w niektórych przypadkach przepuszczalnymi) brzegami skalnymi lub wyrobiskami.
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Rys. 1. Schemat przepływu gazów przez zroby
Fig. 1. Diagram of gases flow through the goaf

przez które przepływa powietrze. Zakłada się, że rozważany ośrodek porowaty jest izotropowy.
Stałe fizyczne charakteryzujące procesy transportu masy, pędu i energii, takie jak współczynniki
przewodnictwa cieplnego, dyfuzji i przepuszczalności porowatego gruzowiska, są zatem skalarami.
Do odsłoniętych powierzchni ziaren i kawałków węgla oraz do powierzchni spękania calizny
węglowej mają dostęp gazy zawierające tlen. Składniki gazowe przenoszone są drogą konwekcji
i dyfuzji. Mogą to hyc gazy pożarowe, gazy zawierające składniki dopływające ze skał (CH4,C02),
składniki wprowadzone mechanicznie lub powietrze.
Utlenianie węgla w niskich temperaturach jest procesem bardzo złożonym ze względu
na niejednorodność i zróżnicowaną strukturę porową węgla. Zachodzące procesy mają
charakter powierzchniowy i obok reakcji utleniania występują zjawiska sorpcyjne i rozkład
niektórych związków tlenowych [9, 19, 21 .
Stałą szybkości reakcji utleniania węgla k w procesie samozagrzewania można przedstawić
w postaci wyrażenia zależnego od temperatury T i od energii aktywacji E [9, 21
k = koo exp (-E/RT)
gdzie:
R
k^

(1)

uniwersalna stała gazowa, R = 8,3147 J/(molK),
tzw. współczynnik częstotliwości, m /(kgs).

W przypadku niskotemperaturowego udeniania węgla zwykle zakłada się, że współczynnik
częstotliwości zależy od temperatury [20]:
/ j \'/2

exp (E/RTo)

k oo = kO
\
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gdzie:
To

pewna umowna temperatura, K,
stała w wyrażeniu na współczynnik szybkości reakcji odpowiadający umownej
o
temperaturze Tg, m /(kgs).
W quasi-adiabatycznycti warunkacłi niskotemperaturowego utleniania, przy samozagrzewaniu węgla od 30 do 130°C, wartości energii aktywacji podane przez J, Muzyczuka [21
i przez wielu badaczy rosyjskich [9] wynoszą E = 10 : 80 kJ/mol. Dolne wartości tej
energii charakteryzują węgle skłonne, górne zaś nieskłonne do samozapalenia. Doświadczenia
wykazują, że szybkość reakcji utleniania węgla zależy nie tylko od temperatury i energii
aktywacji, lecz także od rodzaju substancji węglowej, rozdrobnienia i pola powierzchni
zewnętrznej ziaren węglowych, stężenia tlenu w gazie i innych. Wielkości te mogą zmieniać
się w czasie utleniania próbki. Zmiany te są nieregularne. Na przykład podczas utleniania
próbki 51/89 [201 stała szybkości reakcji przyjmowała wartości z przedziału od ok.
0,5 • 10"^ do ok. 12- 10"^ m^/(kgs).
Proces niskotemperaturowego utleniania zależy między innymi od temperatury węgla
i przepływających gazów, stężenia tlenu, prędkości filtracji. Ubytek masy tlenu wywołany
reakcją chemiczną w jednostce objętości węgla wynosi:
\

-CkoP

W

To

V

1/2

e

E/RT

"e

-E/RT

(3)

/

gdzie:
C — stężenie tlenu,
Pw — gęstość węgla, kg/m^.
W celu obliczenia ilości ciepła reakcji utleniania wydzielonego w jednostce objętości
należy pomnożyć ubytek tlenu (3) przez ciepło sorpcji tlenu przez węgiel qr. Według
3 rr.1
E. J. Gluzberga wartość tego ciepła wynosi 12,57- 10" J/m-' [9
2. Układ równań bilansu masy tlenu i energii
W obszarze zawału lub spękanego węgla może mieć miejsce przepływ filtracyjny. Ruch
gazów w tym ośrodku i ich parametry opisują równania bilansu masy, pędu, energii oraz
termodynamiczne równanie stanu. Układ równań bilansu energii i masy tlenu w ośrodku
z reakcją egzotermiczną ma postać [8, 11]:
/ J n'/2
PW c W

e

w

dl

V

m
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+

/

dx:1 V

y

= V . ( m D V C ) - C k ^ pw
V

y

" e

-E/RT

(4)

/

e
To

E/RT

E/RT

«e

-E/RT

(5)
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gdzie:
m — porowatość ośrodka,
Pg — gęstość gazu, kg/m^.
ciepło właściwe gazu, J/(kgK),
•g
ciepło właściwe węgla, J/(kgK),
w
Df — prędkość filtracji, m/s,
D — współczynnik dyfuzji tlenu w gazie porowym, m /s.
Równania (4) i (5) są wykorzystywane w pracach zajmujących się bilansem energii i masy
w reakcjach samozagrzewania substancji stałych, w tym węgla [12, 13, 1, 9, 10
W przypadku braku konwekcji układ równań (4), (5) przyjmuje postać:
/

PwC
w w

at

V.(?iVT) +

\

E/RT

e

C k ^ pw

/

oe

-E/RT

(6)
M

m - ^ = V . ( m D V C ) - C k ^ pw

e

E/RT

oe

-E/RT

(7)

W pracy [2] omówiona jest metoda numeryczna rozwiązywania układu równań (4) i (5)
oraz podane są niektóre rozwiązania. Rysunki 2 i 3 przedstawiają przykładowe rozwiązanie
uzyskane tą metodą.
T(K)
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Rys. 2. Rozkład temperatury w filarze węgłowym
Fig. 2. Distribution of temperature in coal pillar
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Rys. 3. Rozkład objętościowego stężenia tlenu w filarze węglowym
Fig. 3. Distribution of oxygen concentration in coal pillar

Przy rozpatrywaniu reakcji spalania zachodzącej w obszarze materialnym (np. w popękanym bloku węglowym) o objętości V i o polu powierzchni F korzysta się z wymiaru
liniowego L zdefiniowanego jako stosunek L = V/F.
Przy badaniu równań z konwekcją (4), (5) oraz bez konwekcji (6), (7) wprowadza się
wielkości bezwymiarowe podane w pracy [8]:
— parametr D. A. Franka-Kamienieckiego:

5=

E
RT^ X

exp (~E/RT^)

^O
V

/

(8)

bezwymiarową energię aktywacji:
Y = RT^/E

(9)

0 = E(T - To)/(RT2)

(10)

bezwymiarową temperaturę:

a w równaniach uwzględniających konwekcję także liczbę Pecleta:
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Pe =

\)fL

—
a

która stanowi kryterium podobieństwa pól temperatury w przepływających płynach. Wielkość
a jest współczynnikiem wyrównywania temperatury płynu wyrażonym w m^/s.
3. Samozapłon w teorii spalania
Poczynając od fundamentalnej pracy N. N. Siemionowa [24] nastąpił niezwykle szybki
rozwój teorii spalania. Brak do tej pory pomostu między górniczymi teoriami samozagrzewania
węgla i współczesną teorią spalania.
Samozapłon należy do klasy zjawisk termodynamicznych zwanych wybuchem cieplnym,
który jest gwałtowną reakcją chemiczną połączoną z wydzielaniem ciepła. Powstaje wtedy,
gdy parametry układu fizycznego przyjmują wartości, zwane warunkami krytycznymi wybuchu
cieplnego, przy których następuje spontaniczne przejście od powolnej reakcji chemicznej,
kontrolowanej przez jej kinetykę do szybkiej reakcji przebiegającej w wysokiej temperaturze
1, 8, 12, 13, 24, 26]. Uzyskanie krytycznych wartości parametrów wybuchu cieplnego jest
na ogół poprzedzone długo trwającym niskotemperaturowym utlenianiem, przebiegającym
w warunkach sprzyjających akumulacji ciepła.
W różnych dziedzinach techniki stosuje się metodologie określania parametrów krytycznych oparte na teoriach N. N. Siemionowa [24] i D. A. Franka-Kamienieckiego [8 .
Teoria Siemionowa dotyczy przypadku stanu stacjonarnego, gdy strumień ciepła qsp
produkowanego wewnątrz obszaru, w którym zachodzi reakcja chemiczna jest równy
strumieniowi ciepła qot wymienianego między tym obszarem a otoczeniem. Wewnątrz
obszaru konwekcja nie występuje i nic uwzględnia się niejednorodności pola temperatury.
Strumień ciepła przepływający przez materialny brzeg ciała jest proporcjonalny do różnicy
temperatur ciała i otoczenia. Warunek równości strumieni ciepła qsp = qot ma postać:

=

czyh 0 N u = 5exp

^
V

e
1

^

(11)

J

gdzie:
Nu = aL/X — liczba Nusselta,
X — współczynnik przewodnictwa cieplnego W/(mK).
W związku z tym, że bezwymiarowa energia aktywacji y «
exp

'

\

©

1+70

^

1 przyjmuje się

expO)

Warunki równowagi cieplnej odpowiadające zależnościom ( I I ) przedstawia rysunek 4.
Krytyczne warunki wybuchu cieplnego występują w punkcie styczności linii przedstawiającej
qsp
i prostej qot (0). Z równości (11) oraz z warunku styczności linii przedstawiających
strumienie cieplne otrzymuje się [8, 27]:
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Rys. 4. Warunki równowagi cieplnej
Fig. 4. Conditions of heat eąuilibrium

=

+

czyli

oraz 5* = Nu/e

(13)

D. A. Frank-Kamieniecki przyjął, że wybuch cieplny następuje dla granicznej wartości
parametru 5, przy której istnieje rozwiązanie stacjonarnego równania przewodnictwa cieplnego
[8]:
T
w

e

e/RT

To
V /

»e

-E/KT

n
=U

(14)

czyli
A 0 = Y exp ( 0 )

(15)

Równanie (14) jest nieliniowym równaniem różniczkowym o pochodnycłi cząstkowych
typu eliptycznego. Rozwiązanie efektywne udało się wyznaczyć dla przypadku jednowymiarowego z najprostszymi warunkami brzegowymi.
Rozwiązanie takie znalazł D. A. Frank-Kamieniecki [8] dla warunku brzegowego
0 (-1) = 0 (1) = O, otrzymując graniczną wartość parametru 8 = 0,88. Oznacza to, że dla
6 > 5 = 0,88 nie istnieje rozwiązanie stacjonarne i następuje wybuch cieplny. Znalezione
zostało rozwiązanie efektywne dla nieskończenie długiego cylindra. Istnieją metody przybliżone, w szczególności numeryczne, znajdywania wartości parametrów krytycznych wybuchu
cieplnego. Metody te omówione są w pracach W. Kordylewskiego (np. [11]). Warunki
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krytyczne zapłonu i gaśnięcia mogą być określone na podstawie położenia punktów
bifurkacyjnycli równania różniczkowego przewodnictwa cieplnego w stanie stacjonarnym
/

A 0 + 5 exp

0
1+70

\

\

= 0

(16)

/

Ilustrację dolnego i górnego rozwiązania nieliniowego równania eliptycznego przedstawia
rysunek 5. Odcięta maksymalnej wartości 8 dolnego rozwiązanie jest równa wartości
krytycznej zapłonu 8 . Natomiast najniższa wartość odciętej 8
górnego rozwiązania
odpowiada gaśnięciu. „Trzecie rozwiązanie" znajdujące się między rozwiązaniem dolnym
i górnym, w obszarze określonym przez podane wyżej wartości krytyczne, jest niestabilne.
•

Oznacza to, że układ, którego stan określa punkt o odciętej 8 , „przeskoczy" do stanu •
o takiej samej odciętej, znajdującego się na górnej gałęzi rozwiązania. Przeskokowi temu
odpowiada wybuch cieplny. Podobnie interpretuje się przeskok z górnego rozwiązania przy
8 = 8 na rozwiązanie dolne, co odpowiada gaśnięciu.

e

s
Rys. 5. Dolne i górne rozwiązanie nieliniowego równania przewodnictwa ciepła
Fig. 5. Upper and lower solution of nonlinear equation of heat conduction

Metody konstrukcji dolnego i górnego rozwiązania podane są w pracach K. K. Tama
[26] i W. Kordylewskiego [11].
W obszarze zawału lub spękanego węgla ma miejsce filtracyjny przepływ, który następuje
pod wpływem naporu panującego w prądach powietrza sąsiadujących wyrobisk. Pole naporu
ukształtowane jest przede wszystkim działaniem wentylatora i zależy od oporów oraz od
wydatków powietrza w wyrobiskach kopalnianych. W zależności od sposobu rozprowadzenia
powietrza w wyrobiskach sąsiadujących z popękanym obszarem występują różne tendencje
do przepływu gazów przez pory i szczeliny. Ruch gazów opisują wtedy równania bilansu
masy, pędu, energii oraz termodynamiczne równanie stanu. W związku z tym układ równań
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bilansu energii (4) i masy tlenu (5) powinien zostać rozszerzony o równanie stanu
i zachowania pędu [25], [14]. W pracach poświęconych nieizotermicznej filtracji w ośrodku
porowatym zwykle w równaniu ciągłości i w równaniu ruchu przyjmuje się przybliżenie
(tzw. aproksymację) Boussinesq'a. Zakłada się mianowicie, że w równaniu ciągłości i we
wszystkich członach równania ruchu, za wyjątkiem składnika uwzględniającego siłę ciężkości,
gęstość gazu jest stała. Równanie stanu ma wtedy postać:

Pg = Pgo

1 - P ( T - T „ ) 1 lub

=

(17)

Przyjmując równanie ruchu w postaci równania Darcy'ego uzupełnia się je o składnik
uwzględniający niejednorodny rozkład temperatury gazu w polu siły ciężkości:

=
^

gdzie:
p — ciśnienie, Pa,

Vp +
11

^

^

e,
ii

^

(18)

A

PgO' To — gęstość (w kg/m ) i temperatura (w °C) gazu na wlocie do rozważanego
obszaru,
c^ — wersor pionowy, zwrócony do góry,
K — współczynnik przepuszczalności, m /s,
|i — dynamiczny współczynnik lepkości, Pas,
P — współczynnik rozszerzalności2 cieplnej gazu porowego, l/K,
g — przyśpieszenie ziemskie, m/s .
4. Uwagi końcowe
Obecnie stosuje się różne miary charakteryzujące skłonność węgla do samozapalenia.
Miary te uwzględniają jedynie niektóre czynniki mające wpływ na dynamikę procesu
samozagrzewania węgla. Istnieje co najmniej kilka czynników pomijanych w górniczych
metodykach badania skłonności węgh do samozapalenia, a uwzględnianych w teorii spalania.
Należą do nich między innymi:
— własności filtracyjne ośrodka i stan przepływu gazów,
— skład gazów, w obecności których może odbywać się proces samozagrzewania,
a w szczególności
zawartość tlenu i jego konsumpcja podczas reakcji utleniania.
j
Ponadto teoria spalania stosuje wielkości precyzyjnie zdefiniowane w chemii fizycznej,
takie jak energia aktywacji lub stała szybkości reakcji chemicznej. Korzysta też z pewnych
parametrów bezwymiarowych, uwzględniających fizykochemiczne stałe badanego materiału
palnego i środowiska, w którym proces zachodzi.
Na pytanie, czego można oczekiwać po zastosowaniu metod współczesnej teorii spalania
w problematyce samozagrzewania węgla, należy chyba odpowiedzieć, że może ona rzucić
pewne światło na sam proces. Jednak przebieg samozagrzewania w każdym konkretnym
przypadku zależy także od stopnia niejednorodności materiału i zróżnicowania struktury
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porowej węgła oraz ich zmian w procesie utleniania. Ponadto istotny wpływ na rozwój
procesu mogą mieć warunki wymiany ciepła. Jest to główną przyczyną, że przewidywanie
powstania pożaru spowodowanego samozapaleniem trudno poddaje się prognozom opartym
na bardziej lub mniej pogłębionycłi teoriacli.
Przekazano 5 stycznia 1995 r.
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About some problems concerning the spontaneous heating of coal

Abstract
In the paper, there is considered the phenomenon of the spontaneous heating of coal
from the point of view of combustion theory. Thermal explosion which could be coused
by coal self-ignision, is a violent chemical reaction combined with the emission of heat.
This phenomenon takes place when the parameters of physical system achive critical values
at which there takes place a spontaneous passage from a slow chemical reaction, controlled
by its kinetics, to a rapid reaction occuring at high temperature. The critical parameters
of thermal explosion are uusually obtained after long time proccss of Iow-temperature
oxidation of coal.
There are considered some procedures for determining critical parameters, based on the
theories of N. Siemionow and D. Frank-Kamieniecki.
The mathemalical model, describing the phenomenon of the spontaneous heating of
coal is formulated, This model consists of equation of state and partial differential equations
of mass, momentum and energy balance. In this paper, an example of numerical solution
of above stated problem have been presented.
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Profilaktyka przeciwwypadkowa w KWK Ziemowit

Słowa kluczowe
Wypadki-bezpieczeństwo

pracy-profilaktyka

Przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia wypadkowości w KWK Ziemowit można
skrótowo ująć następująco:
— plastyczna prezentacja okoliczności i przyczyn wypadków, które wydarzyły się
w kopalni lub hipotetycznie mogły się wydarzyć, wzbogacone komentarzem z głośnika,
— wykonanie tablicy-makiety przedstawiającej codzienne i miesięczne zmiany wypadkowości w poszczególnych oddziałach,
— zamontowanie na drodze dojścia załogi do szybu elektronicznej tablicy świetlnej
z biegnącym tekstem o tematyce BHP,
— wymiana obecnie stosowanych ubrań roboczych i ochronnych na bardziej widoczne
w podziemiach kopalni (jaśniejsze), wyposażone w odblaskowe naszywki,
— wprowadzenie do szerokiego stosowania butów gumowych o protektorze antypoślizgowym z wkładką antyprzcbiciową,
— wyposażenie wszystkich pracowników kopalni związanych z ciągiem technologicznym
w ochrony oczu dostosowane do stanowiska pracy,
— zwiększenie zakresu dowozu pracowników do miejsc pracy, poprzez szersze wprowadzenie kolejek podwieszanych Scharf,
— wprowadzenie na skrzyżowanie ściany z chodnikiem podścianowym sekcji obudowy
zmechanizowanej, która eliminuje zagrożenie zawałem stropu, a co za tym idzie —
prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku,
— realizowanie konkursów promujących bezwypadkową pracę.
KWK Ziemowit to największy podziemny zakład wydobywający węgiel kamienny w Polsce,
a prawdopodobnie nawet w świecie. Największy, nie tylko pod względem wydobycia — średnio
25 tysięcy ton na dobę, czy zatrudnienia — 9100 pracowników, ale również pod względem
problemów i spraw do rozwiązania, szczególnie na polu l>ezpieczeństwa i profilaktyki przeciw wypadkowej, jak również profilaktyki przed chorobami zawodowymi. Skoncentrujemy się
na sprawach BHP i profilaktyki z tym związanej w szerokim tego słowa znaczeniu.
Co to jest wypadek przy pracy? Jest to zdarzenie nagłe nie zamierzone, związane
bezpośrednio z wykonywaną pracą, spowodowane przyczynami zewnętrznymi, powodujące
śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub niezdolność do wykonywania pracy.
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Tak o wypadku mówi sucha, czteroelementowa formułka.
Wypadek jest to przede wszystkim tragedia — tragedia ludzka, związane z tym cierpienie,
«

poszkodowanego czy też najbliższych.
Wypadek to również bezduszne liczby, o których trudno nie mówić, które trzeba
przytaczać, zwłaszcza w kontekście profilaktyki, tj. wyposażenia pracownika w środki
indywidualnej ochrony czy też działań technicznych i technologicznych w procesie produkcji,
jak również działań niekonwencjonalnych mających zawsze na uwadze człowieka —
pracownika w procesie produkcji.
Odnosząc się do ekonomicznych skutków wypadku, mając wciąż na uwadze, że zdrowie
czy życie ludzkie jest bezcenne, chciałbym przytoczyć koszty, które są podsumowaniem
wypadku, a które pozostają zwykle w jego cieniu. W 1993 roku w KWK Ziemowit nie
ustrzegliśmy się wypadku śmiertelnego, który miał miejsce w przewozie głównym. Wypadek
ten pochłonął 5 mld 429 min zł. Inny wypadek — ciężki, zakończony rentą inwalidzką,
kosztował 3 mld 22 min zł.. Wypadek ciężki z okresem leczenia 266 dni podsumowaliśmy
kwotą 225 min 826 tys. zł., natomiast lekki — 16 dni L-4, 12 min 668 tys. zł. I na
koniec — prozaiczny uraz, zaprószenie oka z okresem leczenia 8 dni — 35 min zł.
Przytoczone tu liczby można zostawić tłez komentarza.
O skuteczności ochrony człowieka w środowisku pracy decyduje wiele czynników,
między innymi tworzenie odpowiednich systemów i programów działania, które są realizowane
w codziennej praktyce. Bardzo ważne jest wyrobienie u pracowników prawidłowych
zachowań, reakcji i nawyków w trakcie realizacji procesu produkcyjnego. Nie wystarczy
wydanie przepisów, zarządzeń i instrukcji, które mają bezpośredni związek z bezpieczeństwem.
Należy szukać różnych form oddziaływania, wykorzystując nowe środki techniczne i materiałowe, jakie przynosi postęp.
Pracownicy podczas codziennego obcowania z zagrożeniami i niebezpieczeństwem,
szczególnie w warunkach dołowych, zaczynają popadać w rutynę, zmniejsza się ich czujność
oraz percepcja. Jednym z realizowanych obecnie w KWK Ziemowit programów działania,
nakierowanych na wyobraźnię i psychikę pracownika, jest plastyczne prezentowanie sytuacji
wypadkowej, która wydarzyła w kopalni lub hipotetycznie mogła się wydarzyć. Idący na
zjazd pod ziemię, nagle — tuż za załamaniem korytarza — napotykają leżącego obok
stacji zwrotnej taśmociągu człowieka broczącego krwią z barku. Człowiek ten, po uprzednim
zrzuceniu osłony, czyścił niewłaściwym narzędziem stację zwrotną będącego w ruchu
przenośnika. Wokół dużo krwi, na taśmie wyrwane ramię, z którego kapie krew. Jeden
z obserwatorów powie: „Horror", drugi — „To straszne", inny uśmiechając się mówi:
„Jakiś dziwny wyraz twarzy ma ten manekin, ile czerwonej farby wylali". Jak każda
nowość, tak też i ta wzbudza polemiki i dyskusje, najczęściej jednak wstrząsa i dociera
do świadomości zaskoczonego górnika. Jest pewne, że jeżeli ten „horror" uratuje jedno
życie czy też jedno ramię, to spełni swoje zadanie.
Celem takiego oddziaływania na pracownika jest:
— wizualna prezentacja czynników powodujących zagrożenie, a w konsekwencji wypadek,
a nawet śmierć,
— uświadomienie skutków nieprzestrzegania obowiązujących zasad i przepisów,
— przypomnienie pracownikowi o istniejących zagrożeniach na prezentowanym stanowisku pracy,
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uwidocznienie nieprawidłowości i błędów, akcentowanycłi na tablicacłi informacyjnychj
co ma pobudzić oglądającego do właściwej analizy sytuacji i wyciągnięcia odpowiednicłi
wniosków.
Realizowany pomysł plastycznego oddziaływania na pracownika wywołał w kopalni
Ziemowit sporo kontrowersji. Stanowisko Dyrekcji było jednoznaczne: „Będziemy kontynuować ten program działania!". Dzięki temu powstały następne, realistyczne obrazy
wypadków.
Kilkutygodniowe ekspozycje prezentowane są przy wszystkich szybach zjazdowych tak,
aby skutecznie oddziaływać na całą załogę kopalni. Obecnie są one wzbogacane krótkim
komentarzem płynącym z głośnika. W ten sposób, obraz i dźwięk mają spotęgować reakcję.
Z doświadczeń i codziennej praktyki wiemy, że informacje dotyczące bezpieczeństwa —
w formie komunikatów — nie docierają do pracowników tak, jak życzyłby sobie tego
pracodawca. Pracownik bowiem, pogrążony w swoich codziennych problemach (nawet na
terenie zakładu pracy) albo ich nie słucha, nie chce słuchać, albo też nie ma cierpliwości
czytać długich informacji zawieszanych w specjalnych gablotach BHP.
Zrealizowaliśmy pomysł, aby niejako zmusić pracownika do przeczytania istotnych
treści — nazwałbym to „agresywne oddziaływanie" —• poprzez zabudowanie tablic elektronicznych z biegnącym tekstem. Tablice te usytuowane są w dwóch newralgicznych
punktach kopalni, tj. na drodze dojścia pracowników do biurowca i budynków łaźni oraz
na drodze dojścia do szybów zjazdowych. Pracownik wchodząc na kopalnię już od bramy
widzi migające teksty, również po zabraniu podstawowego wyposażenia górniczego (znaczek
kontrolny, pochłaniacz i lampa), idąc korytarzem, z czystej ciekawości przeczyta „co też
wymyślili". Mamy nadzieję, że pomimo natłoku informacji w masmediach, ta nasza —
bardzo ważna z punktu widzenia człowieka — dociera i zostawia ślad, który wyzwoli się
w odpowiednim momencie wykonywanej pracy.
Aby zobrazować stan wypadkowości w kopalni wykonano tablicę-makietę, którą umieszczono w miejscu, gdzie zbiera się załoga. Przedstawia ona codzienne i miesięczne zmiany
wypadkowości w poszczególnych oddziałach. Ma to pracowników zachęcić do bezpiecznej
pracy, aby być lepszym od kolegów z sąsiedniego oddziału, nie tylko pod względem
wydobycia. Stwarza to zdrową rywahzację pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
Duży wpływ na bezpieczeństwo ma odzież robocza i ochronna oraz środki ochrony
indywidualnej pracowników. W KWK Ziemowit w kwietniu z inicjatywy Dyrektora Kopalni
dział BHP zorganizował wystawę, na której eksponowano na manekinach odzież i środki
ocłirony indywidualnej. Podczas jej trwania zbierano opinie pracowników na temat typów
i wzorów odzieży. Większość zwiedzających wybrała „szwedzki" model ubrania, tj. spodnie
na szelkach i do tego krótka bluza, wszystko w jaskrawych kolorach. Dlaczego pod ziemią
ma być szaro i w stylu „chińskim", skoro są inne możliwości? Faktem jest również, że
jaśniejsze (np. pomarańczowe czy czerwone) kolory odzieży, wyposażone dodatkowo w odblaskowe naszywki, będą bardziej widoczne w ciemnych podziemiach kopalni. Może to
ocalić życie niejednemu lub uchronić go przed kalectwem.
Dużo pozytywnych opinii zebrały również prezentowane wzory gumowych butów
roboczych o odmiennym protektorze. Wiadomo, że wiele urazów, szczególnie w kopalniach
mokrych, jest spowodowanych poślizgnięciem bądź też przebiciem pc*tleszwy buta. Dotychczas
stosowany protektor butów gumowych ulega bardzo szybko wytarciu i o zwichnięcie łub
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skręcenie nogi nietrudno. Obecnie w kopalni jest testowana partia obuwia, którą wybrała
załoga z wystawy. Co prawda buty te są droższe od stosowanych, jednak zdecydowanie
bezpieczniejsze.
Duże zainteresowanie załogi wystawą, a co za tym idzie sprawami bezpieczeństwa,
satysfakcjonuje i daje poczucie, że przyczyni się ono do bezwypadkowej pracy. Wiele
działań w kopalni poświęcono zabezpieczeniu pracowników przed urazami oczu. Eksperymentując — testując różnego rodzaju ochrony oczu (gogle, osłony, okulary), doszliśmy do
wniosku, że okulary ochronne podobne do korekcyjnych mogą zrealizować nasze zamierzenia
w tym zakresie. W pierwszym kwartale 1995 roku każdy pracownik dołowy zostanie
wyposażony w okulary ochronne przeciwodpryskowe. Docelowym modelem przyjętym
w kopalni, jest wyposażenie w okulary ochronne wszystkich pracowników, za wyjątkiem
administracji.
Mówiąc o profilaktyce przeciwwypadkowej nie można pominąć działań technicznych,
jak również przedsięwzięć w zakresie samego procesu technologicznego. Działania te mają
zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. Przytoczę tu kilka z nich.
Poprzez wprowadzenie na szerszą skalę samobieżnych kolejek podwieszanych, które
zapoczątkowano w KWK Ziemowit w 1991 roku, ograniczy się kilka czynników wypadkogennych, tj. zmęczenie pracowników dojściem do odległych miejsc pracy (dowóz prawie
pod samą ścianę), możliwość poślizgnięcia pracownika w czasie przejścia (wynikające
z zawodnienia naszej kopalni), wyeliminowanie ręcznego przeładunku i transportu dużych
ciężarów, jak również zmniejszenie liczby ludzi przy transporcie, gdzie występuje najwięcej
wypadków. Wprowadzenie na skrzyżowaniu ściany z chodnikiem podścianowym, czyli
w miejscu potencjalnie bardzo niebezpiecznym, sekcji obudowy zmechanizowanej chodnikowej, tzw, krzyżowej, znacznie ogranicza możliwość wystąpienia opadów stropu, a w konsekwencji wystąpienia wypadków.
Wdrażanie w naszej kopalni w szerokim pojęciu obudowy kotwiowej (prowadzenie
wyrobisk w samodzielnej obudowie Ićotwiowej) znacznie zmniejszy wypadkowość związaną
z transportem elementów tradycyjnej obudowy i jej wykonywaniem.
Te i inne działania w zakresie procesu produkcyjnego są również profilaktyką przeciwwypadkową w dosłownym znaczeniu.
Należy również wspomnieć o konkursach promujących długoletnią bezwypadkową pracę.
Nagradzanie ludzi, którzy przestrzegają przepisy bhp i obowiązujące technologie, oraz
odpowiednie akcentowanie tego, powinno zachęcać innych do podjęcia wysiłku na polu
bezpieczeństwa.
Przedstawione w powyższym artykule działania w zakresie profilaktyki przedwypadkowej
mają w KWK Ziemowit wspomóc wysiłki kierownictwa i dozoru w eliminowaniu przyczyn
wypadków na terenie kopalni.
Bardzo nas cieszy fakt, że skutki przedsięwzięć są już widoczne. Wypadkowość
zmniejszyła się o 42 wypadki w porównaniu do analogicznego okresu 1993 roku. Widać
to również po wskaźnikach: częstości wypadków na 100 tys. przepracowanych roboczodniówek — 10,9 do 12,3 w 1993 roku, oraz liczba wypadków na 1000 zatrudnionych —
20,2 w 1994 r. do 23,1 w roku poprzednim.
Przekazano 15 grudnia J994 r.
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Zastosowanie samojezdnych maszyn oponowych w technologii
drążenia wyrobisk przygotowawczych oraz w przezbrajaniu ścian

Słowa kluczowe
Górnictwo-technologie-roboty

przygotowawcze-samojezdne

maszyny

oponowe

Streszczenie
Coraz szersze stosowanie wysoko wydajnych kompleksów ścianowych w polskim górnictwie węglowym wymaga rozwiązania szeregu problemów towarzyszących, z których
najistotniejsze to opracowanie technologii szybkiego prowadzenia robót przygotowawczych
z zastosowaniem nowych technologii wykorzystujących obudowę kotwiową oraz samojezdne
maszyny oponowe do odstawy urobku i transportu materiałów, a także opracowanie
technologii szybkiego przezbrajania ścian, ze szczególnym uwzględnieniem transportu zestawów obudowy w całości. W referacie przedstawiono podjęte w KWK „Czeczott" próby
zastosowania samojezdnego wozu oponowego WOS-IO do drążenia wyrobisk kamienno-węglowych i kamiennych, wyprodukowanego przez Legmet z Legnicy w oddziale robót
przygotowawczych.
L Wprowadzenie
Przełom, jaki dokonał się w polskim górnictwie węglowym w ostatnich kilku latach za
sprawą znacznej koncentracji wydobycia z przodka ścianowego dochodzącej coraz powszechniej do poziomu 10—12 tys. ton/dobę, postawił przed kopalniami szereg problemów
technicznych, do których zaliczyc można:
— opracowanie konstrukcji maszyn i urządzeń o wysokiej wydajności i niezawodności,
— opracowanie technologii szybkiego prowadzenia robót przygotowawczych z wykorzystaniem m.in. maszyn samojezdnych,
— opracowanie nowych konstrukcji obudów dla wyrobisk korytarzowych,
— opracowanie technologii przezbrajania ścian ze szczególnym uwzględnieniem transportu zestawów obudowy zmechanizowanej w całości (duże gabaryty, znaczne ciężary).
Problemy te w znacznym stopniu zostały w świecie w sposób efektywny rozwiązane.
Jednak ze względu na specyfikę występujących w polskim górnictwie warunków nie można
tych rozwiązań w sposób bezpośredni przenosić do naszych kopalń, w których eksploatacja
prowadzona jest bardzo często w warunkach zagrożeń wodnych, gazowych, pożarowych
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oraz tąpaniami. Dla rozwiązania tych problemów w ramach projektu celowego KBN nr
727/C.S.6-9/93 pt. „Modelowy oddział wydobywczy z systemem ścianowym o dużej
koncentracji wydobycia, obsługiwany maszynami samojezdnymi" w kopalni „Czeczott"
powołano zespół, w skład którego weszli, oprócz specjalistów z kopalni, przedstawiciele
Akademii Górniczo-Hutniczej, Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum", Legmet
oraz NSW S.A. Rozpatrując możliwości wprowadzenia maszyn oponowych w kopalni
Czeczott" skoncentrowano się w pierwszej kolejności na problemach związanych z:
— prowadzeniem robót przygotowawczych,
— zbrojeniem i likwidacją ścian wyposażonych w wysoko wydajne kompleksy ścianowe.
2.Warunki stosowania samojezdnych maszyn oponowych
Wprowadzenie maszyn samojezdnych w kopalniach węgla wymaga dostosowania
chodników i wyrobisk górniczych do technicznych możliwości tych maszyn. Dotyczyć
to będzie zarówno gabarytów wyrobisk, którymi jeździć będą maszyny samojezdne,
jak również kątów nachyleń oraz jakości spągu. Istotnym elementem jest również
zabezpieczenie odpowiedniej wentylacji w rejonach poruszania się maszyn samojezdnych
ze względu na wydzielanie spalin. Opuszczane szybem w elementach maszyny samojezdne będą montowane w komorach montażowych, zlokalizowanych w pobliżu
głównych dróg transportowych. Komory te powinny posiadać niezbędne wyposażenie
dla umożliwienia montażu maszyn, jak również dokonywania podstawowych napraw
i remontów.
Zmontowane maszyny samojezdne powinny mieć możliwość przejazdu z komór montażowych w rejon oddziału, w którym będą pracowały.
Istotną kwestią jest również wiedza na temat parametrów wytrzymałościowych spągów
oraz ich zmian w trakcie użytkowania wyrobiska.
3. Zastosowanie maszyn samojezdnych w robotach przygotowawczych
W celu wyeliminowania ograniczeń w postępie przodka proponuje się prowadzenie robót
przygotowawczych przy wykorzystaniu do odstawy urobku i transportu materiałów wozów
samojezdnych. Drążenie chodnika prowadzone będzie za pomocą kombajnu przodkowego,
np. AM-50, AM-65 lub Dosco, natomiast urobek wywożony będzie samojezdnym wozem
«

odstawczym. Analizując potrzebę wprowadzenia samojezdnych wozów oponowych z napędem
Diesla lub elektrycznym widzieć trzeba możliwości, jakie stwarzamy. I tak przewidywanymi
efektami będą:
— ciągły transport urobku poprzez eliminację przerw związanych z wydłużaniem i skracaniem przenośnika,
— duża elastyczność pracy,
— łatwość poruszania się i przemieszczania w wyrobiskach do tego przeznaczonych,
— łatwość wyładunku i załadunku,
— eliminacja wielu urządzeń związanych z transportem materiałów i odstawą urobku
i zastąpienie ich jednym wozem,
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możliwość zmechanizowania prac transportowych oraz ich uporządkowanie i uelastycznienie,
— duża wydajność oraz niezależność od zasilania w energię wyrobisk transportowych
i odstawczych.
Przedstawione zalety ukazują w sposób bezdyskusyjny pozytywne efekty wynikające
z wprowadzenia wozów oponowych. Pamiętać jednak należy, że przy wyborze koncepcji
i wreszcie budowie wozu samojezdnego musiano uwzględnić specyficzne warunki kopalniane,
takie jak:
— wilgotność powietrza dochodzącą do 100%,
— duże ilości pyłu,
— temperatura powietrza,
— duża agresywność wód i powietrza dołowego,
— mała szerokość toru jazdy,
— zmienne podłoże torowiska — błoto, woda,
— nachylenia i miejscowe nierówności spągu,
— duże obciążenia statyczne i dynamiczne.
Znając te uwarunkowania przyjęto w KWK „Czeczott" koncepcję skonstruowania wozu
do obsługi robót przodkowych oraz koncepcję uniwersalnego wozu do transportu zmechanizowanej obudowy ścianowej.
Ze względu na to, iż problemy związane z konstrukcją oraz wdrożeniem wozu przeznaczonego do transportu są tematem osobnego referatu, w dalszej części omówione zostaną
problemy związane z wdrażaniem skonstruowanego do obsługi robót przygotowawczych
wozu WOS-10.
Wóz ten służył będzie do obsługi kombajnu AM-50, AM-65 lub Dosco.
Na kopalni przewidziano dwie alternatywne możliwości jego wdrożenia.
Pierwsza wersja to zastosowanie na poziomie 270 m w rejonie peryferyjnego szybu
wentylacyjnego nr 4 przy drążeniu chodnika węglowego w pokładzie 207 (chodnik transportowy A-10), natomiast druga wersja to drążenie przekopu na poziomie 650.
W niniejszym referacie omówione zostanie zastosowanie wozu przy drążeniu chodnika
A-10, ze względu na to, iż w tym przypadku możliwe będzie pokazanie zastosowania
wozu WTS-16 do transportu obudowy zmechanizowanej.
W tych samych wyrobiskach prowadzenie robót przygotowawczych odbywało się będzie
kombajnem AM-50, natomiast odstawa urobku z przodka i transport materiałów odbywać
się będzie wozem oponowym WOS-10.
Rysunek 1 przedstawia ogólny widok wozu WOS-10 wraz z podstawowymi wymiarami,
natomiast 4ia rysunku 2 pokazano gabaryty wozu w ruchu.
3.1 B u d o w a

oraz

parametry

wozu

WOS-10

Samojezdny, szufladowy wóz odstawczy WOS-10 składa się z dwóch członów:
— napędowego (ciągnika),
— skrzyni ładunkowej (naczepy) służącej do transportu i odstawy.
Części te połączone są przegubem o poziomej i pionowej osi obrotu. Nad stanowiskiem
operatora znajduje się osłona zabezpieczająca przed spadającymi odłamkami skalnymi.
Sekcja II

191

Underground ExpIoitation School '95

4 500

/ / > / A/ / / > .

• l

Rys. 1. Ogólny widok wozu
Fig. 1. General view of self-dumping car

192

Sekcja II

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95

V

i

/

/

/

z z r i r z z j
— ~

i,

A—T
/

c.r3

"N.

^3000 -

/

R5700
/

/

Rys. 2. Gabaryty wozu w ruchu
Fig. 2. Dimensions of self-dumping car in movement
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Parametry wozu:
— pojemność skrzyni ładunkowej
— maksymalna ładowność
— wymiary ogumienia
— prędkość jazdy:
bez obciążenia
z obciążeniem przy nachyleniu łO%
— maksymalna zdolność pokonywania
wzniesień
— masa własna
— silnik
rodzaj

6,0 m^
10 t
14,0 X 24,0
15,5 km/h
6,0 km/h

15%
14 t
DEUTZ MWM
D-916-6
— wysokoprężny z chłodzonym kolektorem wydechowym
— 59 kW przy 2100 obr./min
moc znamionowa
sposób chłodzenia
— ciecz z pompą wodną i termostatem
— CLARK 11,6 HRI 8302
przekładnia ze zmiennikiem momentu
— 567 Nm
maksymalny moment obrotowy
ilość biegów
— 3
rozruch
— rozrusznik hydrauliczny firmy KOCIS,
USA
alternator
— OGAR-3
most napędowy
— CLARK
układ kierownicy
— ORBITROL f-my DANFOSS
układ hydrauliczny
— pompa olejowa zębata PC 2210 C5
B26 C
— kolektor chłodzony na całej długości
układ ssąco-wydechowy
z bloku cylindra, kolektor ssący połączony z instalacją gaśniczą, wyłączający silnik w chwili jej uruchomienia
— dwuobwodowy z mokrymi hamulcaukład hamulcowy
mi wewnątrz mostu napędowego i
piast półosi wleczonych
— wodny, wyposażony we wskaźnik
oczyszczacz spalin
poziomu wody oraz kapilarny czujnik temperatury wody
— gaśnica śniegowa GS 6
instalacje gaśnicze
— przenośna gaśnica proszkowa GP 6z
Silnik posiada zabudowaną instalację realizującą jego automatyczne wyłączenie,
gdy:
— temperatura gazów spalinowych przekroczy 70°,
— temperatura cieczy chłodzącej silnik przekroczy 90°,
— temperatura wodnego oczyszczacza spahn przekroczy 150°,
— zostaje załączona instalacja gaśnicza.
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3.2. U k ł a d

elektryczny

Wyposażenie wozu odstawczego obejmuje instalację oświetleniową oraz sygnalizację
i jest przystosowane do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń gazowych o stopniu
„c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu. Instalacja oświetleniowa i sygnalizacyjna jest
zasilana z zespołu alternatora napięciem 12 V.
Układ połączeń i rozmieszczenie elementów sterowniczych umożliwia:
— załączenie sygnalizacji i oświetlenia z kabiny operatora,
— nadawanie sygnałów ostrzegawczo-porozumiewawczych z wozu do kabiny operatora,
— instalacja elektryczna nie jest wykorzystywana do rozruchu silnika.
3.3. P r o j e k t

wdrożenia

wozu

oponowego

WOS-10

w chodniku

A-10

Dla projektowanego wdrożenia wozu w chodniku A-10 konieczne było ze strony kopalni
przygotowanie odpowiedniej bazy remontowej, odpowiednich komór na dole kopalni oraz
wprowadzenie szeregu instrukcji związanych z WOS-10, z których podstawowe to;
— Instrukcja obsługi wozu WOS-10
— Instrukcja dla operatora pojazdu do przewozu ludzi i materiałów
— Instrukcja dla przodowego grupy przewożonych ludzi przez WOS~10
— Instrukcja pomiaru opóźnienia hamowania wozu WOS-10
— Instrukcja bezpiecznego przejazdu WOS-10 przez skrzyżowanie z drogą transportu
kolejowego
— Instrukcja dla przejazdu pojazdów i maszyn na drogach przewozu z trakcją elektryczną
— Instrukcja wykonywania przeglądów:
— miesięcznego
— tygodniowego
— codziennych
— Instrukcja dla prowadzących książkę pracy maszyny i zasady jej wypełniania
— Instrukcja tankowania pojazdu
— Instrukcja i stanowisko pompowania opon
— Instrukcja holowania niesprawnych maszyn
— Instrukcja kontroli zawartości szkodliwych gazów w spalinach emitowanych do
atmosfery kopalnianej
— Instrukcja poruszania się w wyrobiskach, gdzie pracują wozy WOS-10
— Instrukcja oznakowania dróg.
Tak znaczna ilość wymaganych instrukcji wynika z tego, iż w rzeczywistości brak jest
opracowanych przepisów i norm dotyczących stosowania wozów spalinowych dla kopalń
węgla, a jedynym źródłem są wytyczne z lat 70. dla kolejek i lokomotyw spalinowych.
Obrazuje to skalę problemów, jakie należało rozwiązać przed wprowadzeniem wozu
WOS-10 na dół kopalni.
Jak wspomniano wcześniej, miał on hyc użyty przy drążeniu chodnika A-10 (pokład
207, poz. 270 m). I tak założono, że w początkowym okresie wykonywania chodnika
A-10 urobek z kombajnu będzie podawany na mostowy przenośnik taśmowy, podający
bezpośrednio na wóz odstawczy. Natomiast w okresie późniejszym planuje się wprowadzić
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przejezdny zbiornik retencyjny wyposażony w urządzenie załadowcze. Zbiornik ten
usytuowany będzie za przenośnikiem mostowym i z niego odbywać się będzie załadunek
wozu WOS-10. Przyjęto, że załadowany urobkiem WOS-10 poruszał się będzie od
przodka ciągnikiem do przodu, natomiast pusty lub jadący z materiałem do przodka
będzie jechał tyłem. Wynika to z przyjęcia tecłinologii drążenia wyrobisk systemem
jednonitkowym bez stosowania wnęk dla zawracania wozu. Rozładunek urobku odbywał
się będzie w przecinkach usytuowanych między chodnikiem A-10 i A-9 (rys. 4),
Przecinki te planuje się wykonać co 300—400 m. Pierwszy punkt rozładowczy zlokalizowany będzie w miejscu (rys. 4), gdzie zlokalizowana jest komora montażowa.
W wersji podstawowej (wariant I) na stacji zwrotnej przenośnika „Grot" zostanie
zamocowany przesyp dostosowany do gabarytów skrzyni wozu WOS-10, skonstruowany
tak, aby wóz oponowy mógł najechać na niego tyłem i dokonać rozładunku na przenośnik
„Grot". Od strony szybu 4 chodnik A-10 prowadzony będzie w obudowie ŁP-l0/V-29
na długości minimum 4 m. Poszerzenie skrzyżowań wynika z konieczności wykonywania
manewrów wozami oponowymi. Pierwszą przecinkę pomiędzy chodnikami A-10 i A-9
zaprojektowano dla celów wentylacyjnych z późniejszą możliwością adaptowania do
innych celów. Przecinka ta musi zostać wykonana ze względu na konieczność pobierania
powietrza do wentylacji przodka w chodniku A-10 bezpośrednio z chodnika A-9,
ponieważ do objazdu szybu numer 4 doprowadzane jest lutniociągiem zużyte powietrze
z robót przygotowawczych z parceli „D". Kolejna przecinka wykonana będzie w odległości
300—400 m od wyrobisk podszybia. Projektowane wyrobisko służyć będzie głównie
do transportu materiałów. Materiały opuszczane szybem w drzewiarkach lub wozach
zostaną podstawione do komory przeładunkowej i zostaną przeładowane do wozu WOS-10.
Technologia prac prowadzonych z użycienn wozu WOS-10 wymagać będzie komory
montażowej. Komora ta została wykonana w obudowie ŁPP-10/III/V-25. Komora ta
posiada niezbędne wyposażenie dla umożliwienia montażu wozu WOS-10 opuszczanego
szybem 4 w elementach. Po zmontowaniu wozu komora ta zostanie wykorzystana jako
punkt wyładowczy oraz jako punkt kontroli wozu. Osobnego potraktowania wymaga
sprawa tankowania wozu. Olej napędowy opuszczany będzie na poziom w specjalnych
do tego celu cysternach, tankowanie odbywać się będzie w komorze paliw. Komorę
paliw (rys. 4) zlokalizowano w istniejącej wnęce o długości 5 m w obudowie ŁP-7,
znajdującej się przy chodniku objazdowym. Dla zapewnienia prawidłowej pracy w przodku w obu wariantach przewiduje się wyposażenie w następujące urządzenia:
— wentylacyjne,
— pompy przodkowe,
— zasilanie w energię elektryczną,
— rurociąg przeciwpożarowy,
— sprzęt pomocniczy,
W celu opracowania harmonogramu prac i organizacji pracy w przodku przyjęto
następujące założenia:
— przekrój A-IO (w wyłomie)
~ 14,0 m"
o
— ilość urobku luźnego z 1 mb chodnika
- 18,0 m
ilość kursów dla odstawy urobku z 1 m chodnika
3
średnia droga odstawy urobku
~ 400 m
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średnia prędkość: wozu
6 km/h
czas przestoju wozu w jedną stronę
- 4 min
czas na manewrowanie wozu i jego rozładunek
na przenośnik „Grot"
- 6 min
czas budowania 1 mb ctiodnika
~ 30 min
przegląd kombajnu, uzupełnienie noży
- - 1 5 min
dokładka lutniociągu
~ 15 min
konserwacja maszyn i urządzeń
200—225 min
Przy tak przyjętych założeniach harmonogram pracy i organizacji robót przygotowawczych
przedstawiono na rysunku 5. Przyjęto w harmonogramie, że na początku każdego mb
chodnika kombajn potrzebuje 13 min, aby napełnić wóz WOS-10. Po załadowaniu wóz
odjeżdża, a kombajn urabia przodek przez ok. 10 min. Urobek sypany jest na stół ładowarki.
Po powrocie wozu zaczyna on załadunek i dalsze urabianie aż do osiągnięcia 1 mb.
Z analizy hamionogramu (rys. 5) można wyznaczyć w tym przypadku następujące czasy
dla poszczególnych czynności: np. urabianie — 8,6 h. Oznacza to, że przy tak rozłożonym
czasie na poszczególne czynności można uzyskać postęp 12 m na dobę lub 10 m, gdy
całą czwartą zmianę przyjmiemy jako zmianę konserwacyjną. Zwrócić należy uwagę, że
po wprowadzeniu wariantu I, zasadniczym mankamentem jest niskie wykorzystanie czasu
pracy maszyny, przy pracy tylko jednym wozem WOS-10, Odrębnym zagadnieniem jest
zagadnienie wentylacji, ale problem ten wymaga niezależnego omówienia. Jak wcześniej
wspomniano, kopalnia opracowała dwa warianty prowadzenia robót z zastosowaniem wozu
WOS-10.
3.4. W e n t y l a c j a
Jak wspomniano wcześniej, odrębnego omówienia wymagają problemy związane
z wentylacją wyrobisk, w których będą pracowały wozy z napędem spalinowym (rys. 6).
Przeprowadzone badania oraz literatura umożliwiają określenie uwarunkowań techniczno-organizacyjnego procesu przewietrzania przy drążeniu jednonitkowych wyrobisk
korytarzowych z zastosowaniem maszyn spalinowych, oraz potwierdziły znaczenie dokładności i szczelności lutniociągów. Wykonywane pomiary w KWK „Czeczott" pokazały, że możliwe jest właściwe przewietrzanie wyrobiska korytarzowego o długości
do 1400 m przy zastosowaniu lutni o średnicy d = 1000 mm oraz dwóch wentylatorów
typu WLE 1004 A. Poprawa stanu szczelności lutniociągu przez stosowanie uszczelnień
typu „U" pozwala na poprawne wentylowanie tego samego wyrobiska o długości
już 2200 m! Zapewnienie właściwych warunków przewietrzania w strefie przodkowej
oraz wzdłuż wyrobiska jednonitkowego wymaga zastosowania wentylacji lutniowej
tłoczącej zakończonej lutnią perforowaną i lutnią wirową oraz wentylacji ssącej z typową
wentylacją odpylającą. I tak w celu zapewnienia właściwych warunków przewietrzania
w strefie przodkowej oraz na całej długości jednonitkowego wyrobiska drążonego
kombajnem z użyciem maszyny spalinowej potrzebne jest dostarczenie strumienia ob-a

o

jętości powietrza od 7,0 m /s do ł l , 2 m /s przy długości wyrobiska od 100 do
200 m. Właściwe przewietrzanie wyrobisk jednonitkowych może być prowadzone za
pomocą:
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Rys. 6. Schemat przewietrzania wyrobiska z zastosowaniem lutniowej wentylacji kombinowanej z odpylaczem
oraz lutnią wirową
Fig. 6. Scheme of working venlilation

a) do 2200 m przy zastosowaniu lutniociągu o średnicy 1000 mm i szeregowej pracy
dwóch wentylatorów typu WLE-1004 A,
b) do około 700 m przy zastosowaniu lutniociągu o średnicy 800 mm i pracy dwóch
wentylatorów w układzie szeregowym typu WLE 804 A,
c) do 800 m przy przewietrzaniu za pomocą dwóch lutniociągów o średnicy 600 mm
i pracy dwóch wentylatorów typu WLE 604 A w każdym lutniociągu,
d) do około 1800 m przy zastosowaniu trzech lutniociągów o średnicy 600 mm
i odpowiednio po dwa wentylatory WLE 604 A.
Skracając odcinek wentylowany do 300 m możemy uzyskać właściwe warunki przy
zastosowaniu lutniociągu o średnicy 600 mm oraz dwóch wentylatorów WLE 604 A.
Drążenie wyrobisk korytarzowych w obudowie LP-9 lub LP-10 umożliwia zastosowanie
lutniociągu o średnicy 1000 mm, a tym samym można uzyskać odpowiednie przewietrzanie
«

na odcinku do 2200 m przy uszczelnieniu lutniociągu.
Zwrócić należy uwagę na to, iż zastosowanie przewietrzania odcinków dłuższych lub
wprowadzenie drugiej i następnych maszyn spowodować może wzrost dopuszczalnej temperatury powietrza.
Istotnym nadto staje się obowiązek prowadzenia pomiarów zanieczyszczenia powietrza
spalinami.
4. Podsumowanie
Wprowadzenie do górnictwa węglowego w Polsce wozów oponowych stanowi istotny postęp
w zakresie robót transportowych. Doświadczenia, jakie wkrótce zostaną zebrane w trakcie wdrażania w robotach przygotowawczych, pozwolą odpowiedzieć na wiele wątpliwości.
Sekcja II
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W trakcie eksploatacji możliwe będzie rozstrzygnięcie odpowiedzi o ewentualnej potrzebie
zastosowania wozów z napędem elektrycznym oraz możliwości stosowania cięższych jednostek
transportowych, przeznaczonych do transportu zmechanizowanych obudów ścianowych,
i ewentualnych sposobach ulepszania tego systemu transportu, od którego w świetle doświadczeń innych krajów, a także górnictwa rud nie ma możliwości odwrotu.
Przekazano 20 grudnia 1994 r.

Self-dumping car using in technology of roadway driving and
longwall rebuilding
Abstract
Larger and larger usage of heavy-duty longwall equipment in Polish Coal Mining need
to solve many problems. The most important is to describe a technology of quick development
with using roof bolting technology and self dumping car to transport coal and materials.
Those problems needs to describe technology of quick rebuilding longwall eąuipment and
a especially regards to the transport of longwall lining as a one unit. In this lecture we
want to show what trials „CZECZOTT" Coal Mine take up in using self dumping car
type WOS-10 made by LEGMET Legnica in deveIopment in rock-drivage and coal-drivagc.
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Wiesław BLASCHKE
Centrum Podstawowych Problemów
Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN, Kraków

Czy górnictwo węglowe musi płacić tak wysokie opłaty
eksploatacyjne?

Słowa kluczowe
Opłaty eksploatacyjne-Prawo

Geologiczno-Górnicze-przeróbka

węgla

Streszczenie
W pracy przeprowadzono analizę treści Prawa Geologiczno-Górniczego oraz rozporządzeń
w sprawie rozliczeii stawek opłat eksploatacyjnych dla kopalń węgla kamiennego. Stwierdzono, że w okresie poprzedzającym wejście nowego Prawa Geologiczno-Górniczego Organ
Koncesyjny błędnie naliczał stawki opłat eksploatacyjnycli. Powodem, świadomym lub
nieświadomym, była mylna interpretacja podstawowych definicji dotyczących procesu przeróbczego i produktu finalnego. Wydane, po wejściu nowego Prawa Geologiczno-Górniczego,
rozporządzenie w sprawie opłat jest błędne merytorycznie i uniemożliwia naliczanie stawek
opłat eksploatacyjnych. W pracy wyjaśniono szczegółowo wszystkie aspekty terminologiczne
związane z problemem stawek opłat eksploatacyjnych.
1. Wprowadzenie
Prawo Geologiczne i Górnicze w Dziale IV Art. 84 określa, że opłatę eksploatacyjną
uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopalinę oraz przedsiębiorca wydobywający surowiec
mineralny z odpadów po robotach górniczych lub procesach wzbogacania kopalin. Opłatę
wymierza się od ilości kopaliny albo surowca mineralnego. Prawo Geologiczno-Górnicze
precyzuje także, że jeżeli wydobyta kopalina przed wprowadzeniem jej do obrotu rynkowego
wymaga poddania przeróbce, to opłatę wymierza się od ilości surowca uszlachetnionego
lub wzbogaconego. W Dziale IV nie precyzuje się, co należy rozumieć przez poddanie
kopaliny przeróbce. Jednak w Art. 6 pkt 7 przez zakład górniczy rozumie się także obiekty
i urządzenia przeróbcze. Oznacza to, że zakład przeróbki mechanicznej węgla jest, wraz z urządzeniami i obiektami technologicznie związanymi, częścią zakładu górniczego, w którym
prowadzi się operacje przeróbcze na wydobytej kopalinie.
W tym miejscu należy przypomnieć, że Naczelny Sąd Administracyjny, opierając się
na opinii przedstawionej przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
Sekcja III
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i Leśnictwa, a wykonanej przez Państwowy Instytut Geologiczny uznał, że procesy przeróbki
mechanicznej węgla (za wyjątkiem procesów brykietowania) nie mają cech procesu przeróbczego w rozumieniu Rozporządzenia RM z dnia 8.11.1991. Oznacza to, że np. węgiel
poddawany procesom przeróbki mechanicznej nie jest surowcem uszlachetnionym lub
wzbogaconym (Uzasadnienia wyroków NSA). W świetle wyroków NSA poddawanie kopaliny
(np. węgla kamiennego) procesom przeróbki mechanicznej nie ma nic wspólnego z treścią
pkt 3 Art. 84 Prawa Geologicznego i Górniczego mówiącego o poddawaniu kopaliny
przeróbce.W konsekwencji więc nie może być wymierzana opłata eksploatacyjna od końcowych produktów wytworzonych w zakładach przeróbki mechanicznej, gdyż produkty te
nie są (zgodnie z wyrokami NSA) surowcami uszlachetnionymi lub wzbogaconymi. Stwierdzenie to ma istotne znaczenie, gdyż stawki opłat eksploatacyjnych, zgodnie z Prawem
Geologicznym i Górniczym (Art. 86 pkt 3), określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
Tu należy dodać, że Prawo Geologiczne i Górnicze nie daje żadnej wykładni, w jaki
sposób należy określać stawkę opłat. Może być ona określona według kosztów wydobycia
kopaliny lub ceny sprzedaży (patrz Rozporządzenie z 8.11.1991 r.) lub według ceny
sprzedaży kopaliny (patrz Rozporządzenie z 23.08.1994 r.). Odstąpienie od możliwości
określania stawki opłat na podstawie kosztów wydobycia kopaliny w zapisach Rozporządzenia
z 23.08,1994 r. ma poważne konsekwencje, gdyż organ koncesyjny pozbawił się możliwości
wymierzania opłat eksploatacyjnych w przypadku przedsiębiorstw wydobywających węgiel
kamienny (innych nie analizowałem szczegółowo).
Sprawa sposobu naliczania stawki opłaty eksploatacyjnej była wielokrotnie przedmiotem
sporu pomiędzy Kopalniami i Organem Koncesyjnym, którym jest Minister Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Spory te rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Należy tu dodać, że wyroki były niekorzystne dla kopalń węgla kamiennego,
gdyż Organ Koncesyjny wprowadzał każdorazowo w błąd sędziów NSA przedstawiając
błędną merytorycznie opinię Państwowego Instytutu Geologicznego. Naczelny Sąd Administracyjny, a jest to jego suwerenne prawo, nie przychylał się do merytorycznie prawidłowych
opinii Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Metali Nieżelaznych, Centrum PPGSMiE
Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciele tych jednostek nie byli nawet wzywani na
posiedzenia NSA rozpatrujące sprawy nieprawidłowego sposobu naliczania przez Biuro
Koncesyjne stawek opłat eksploatacyjnych.
Wprowadzając w błąd sędziów i wykorzystując korzystne dla Organu Koncesyjnego, choć
metrytorycznie niesłuszne rozstrzygnięcia NSA, Biuro Koncesyjne obciążyło nienależnymi kwotami, sięgającymi łącznie setek miliardów złotych rocznie, kopalnie węgla kamiennego. Stawiając
•

tak poważne zarzuty Ministrowi Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa niezbędne jest uzasadnienie prezentowanej opinii. Tej sprawie poświęcony jest niniejszy artykuł
prezentujący stan do sierpnia 1994 roku i od 2 września 1994 roku.
2. Problem opłat eksploatacyjnych do września 1994 roku
2.1. P o d s t a w a

prawna

i sposoby

naliczania

opłat

eksploatacyjnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż precyzuje sposób, w jaki określa się stawki
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podstawowej opłaty eksploatacyjnej oraz organ ustalający opłatę eksploatacyjną, a także,
gdzie należy dokonywać wpłat, precyzuje możliwość obniżania lub podwyższania podstawowej
opłaty. Pełny tekst Rozporządzenia opublikowany jest w Dzienniku Ustaw nr 105 poz. 455.
Opłatę eksploatacyjną ustala kwartalnie, w drodze decyzji. Organ Koncesyjny na podstawie
informacji składanej przez podmiot gospodarczy wydobywający kopalinę ze złoża. W informacjach podawane są ilości wydobytej kopaliny, ilości surowca uszlachetnionego i wzbogaconego, ilość produktu finalnego, średnia cena jednostkowa sprzedaży loco kopalnia. Na
podstawie tych danych organ koncesyjny określa wysokość opłaty eksploatacyjnej.
Paragraf 2.1 Rozporządzenia precyzuje sposób obliczenia stawki podstawowej opłaty
eksploatacyjnej za węgiel kamienny podając dwa warianty:
a) wynosi ona 2% ceny sprzedaży wydobytej kopaliny ze złoża,
b) wynosi ona 2% ceny surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego (jeżeli kopalina
przed wprowadzeniem do obrotu rynkowego wymaga poddania jej procesowi przeróbczemu).
Jak łatwo z powyższego zauważyć, Ustawodawca rozróżnia pojęcie kopalina od pojęcia
surowca uszlachetnionego lub surowca wzbogaconego. Rozporządzenie stwierdza więc, że
urobek węglowy wydobyty ze złoża jest kopaliną, natomiast kopalina poddana procesowi
przeróbczemu jest surowcem uszlachetnionym lub wzbogaconym.
Paragraf 2.2 Rozporządzenia podaje dwa sposoby określania ceny sprzedaży, która jest
podstawą obliczenia stawki podstawowej opłaty eksploatacyjnej dla podmiotu gospodarczego,
który poddaje kopalinę procesowi przeróbczemu;
a) koszt kopaliny powiększony o stawkę zysku stosowaną przez podmiot gospodarczy,
b) jedna trzecia część ceny sprzedaży produktu finalnego.
Jak łatwo zauważyć, Ustawodawca dopuszcza określenie ceny sprzedaży albo poprzez
formułę kosztową albo formułę cenową. To rozróżnienie jest niezwykle istotne. Formuła
kosztowa stanowi bowiem koszt ciągniony poniesiony na jednostkę kopaliny. Zsumowane
są zatem wszystkie koszty ponoszone przez podmiot gospodarczy oraz dodany do nich
zysk. Ustawodawca podaje koszty te jako koszt kopaliny, gdyż podczas prowadzenia
procesów przeróbczych wydzielane są niesprzedawalne w zasadzie produkty finalne, takie
jak odpady kamienne, zailone muły, odpady pirytowe, piasek, niskowartościowe muły
węglowych przerostów itp. Produkty te wymagają odwodnienia (zagęszczenia), wywiezienia
i składowania na powierzchni lub składowania podziemnego, jeżeli zachodzi taka możliwość
lub konieczność. Operacje powyższe są bardzo kosztowne i pochłaniają znaczne środki
finansowe. Ze względu na stosowany system księgowości najłatwiej je wykazywać na
jednostkę kopaliny (urobku surowego), gdyż przeliczenie kosztów na poszczególne handlowe
produkty finalne jest jeszcze obecnie praktycznie niemożliwe.
Natomiast formuła cenowa oparta jest na cenach uzyskiwanych za sprzedaż poszczególnych
handlowych produktów finalnych. Ceny te mogą być ustalane urzędowo, mogą wynikać
z podpisanych krótko- lub długoterminowych umów, mogą też być wynikiem działania
rynku (prawa popytu i podaży). Przyjmując formułę cenową Ustawodawca,. zdając sobie
sprawę z mechanizmów działania cen urzędowych (Rozporządzenie powstało w 1991 r.,
gdy obowiązywały ceny urzędowe w postaci „Cenników za węgiel kamienny"), a także ze
spodziewanych skutków tzw. uwolnienia cen na węgiel (przewidywanego do wprowadzenia
w przyszłości), oraz zdając sobie sprawę z relacji kosztów do cen, skorzystał ze swych
uprawnień dopuszczając wariant określania stawki opłat stwierdzając, że „... cen^ sprzedaży
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stanowi jedna trzecia część ceny sprzedaży produktu finalnego''. Zapis taki preferuje
podmioty gospodarcze, które prowadzą procesy przeróbcze. W przypadku węgla kamiennego
jest to niezwykle ważne ze względu na konieczność ochrony środowiska naturalnego
zanieczyszczonego w katastrofalny sposób przez spalanie węgla niewzbogaconego.
2.2. N i e p r a w i d ł o w o ś c i w s p o s o b i e u s t a l a n i a
eksploatacyjnych przez Organ Koncesyjny

opłat

Prawie wszystkie kopalnie węgla kamiennego posiadają zakłady przeróbki mechanicznej
węgla, które mają na celu uszlachetnienie łub wzbogacenie surowego urobku węglowego.
Prowadzony proces przeróbczy ma na celu wprowadzenie kopaliny do obrotu rynkowego.
W informacjach przekazywanych przez poszczególne kopalnie podawane są ilości wydobytej
kopaliny. Nosi ona w przeróbce nazwę nadawy lub urobku surowego. Jeżeli wydobyta
kopalina wprowadzona jest do obrotu rynkowego z pominięciem procesu przeróbczego nosi
ona nazwę niesortu (dawniej funkcjonowała też nazwa pospółki).
*

W informacjach podawana jest także ilość produktu finalnego kopalni, tzn. produktu
kierowanego do obrotu rynkowego. Jeżeli kopalina (nadawa, urobek węglowy) poddawana
jest procesowi przeróbki mechanicznej, w informacji podawana jest także ilość surowca
uszlachetnionego i wzbogaconego. Z reguły ilość surowca uszlachetnionego i wzbogaconego
jest równa ilości produktu finalnego.
Organ Koncesyjny w swych decyzjach nie uznawał, że proces przeróbki mechanicznej
jest procesem przeróbczym i uważał, że produkty końcowe wytwarzane w zakładzie
przeróbczym nie są produktami finalnymi. Opinię swą Organ Koncesyjny podpierał wyrokami
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który oddalił kilka skarg kopalń występujących o prawidłowy sposób podejmowania decyzji w sprawie ustalenia opłat eksploatacyjnych. Informację
o jednym z takich przypadków opisała Rzeczpospolita nr 180 z 4 sierpnia 1993 roku (wyd.
2) pt. „Opłata eksploatacyjna w kopalniach". W informacji tej przytoczono uzasadnienie
wyroku oddalającego skargę kopalni (wyrok II SA 420/92 oraz wyrok II SA 1131/92).
Stwierdzić należy z pełną odpowiedzialnością, że zarówno Organ Koncesyjny Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, jak i Sędziowie Naczelnego Sądu
Administracyjnego popełniają błąd w interpretacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 1991 roku. Przyczyną tego błędu jest nieprawdziwa, niekompetenta i nierzetelna
opinia Państwowego Instytutu Geologicznego z dnia 11 marca 1993 roku. Błędność opini
PIG udowadniam w dalszej części niniejszego opracowania. Stwierdzam, że zarówno Organ
Koncesyjny (jeżeli swe decyzje opiera na opinii PIG), jak również Sędziowie Sądu
Najwyższego zostali wprowadzeni w błąd.
O błędności podejmowanych decyzji przez Organ Koncesyjny świadczy także fakt, że
w kilku znanych mi przypadkach po wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów
z 8.11.1991 r. opłaty eksploatacyjne, w przypadku kopalń posiadających zakłady przeróbki
mechanicznej, naliczane były prawidłowo, tzn. na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia,
czyli 2% od 1/3 ceny sprzedaży produktu finalnego otrzymanego w wyniku poddania
urobku węglowego procesowi przeróbki mechanicznej. Późniejsza zmiana zasad naliczania
opłat eksploatacyjnych jest niejasna i prawdopodobnie wynika z konieczności lub chęci
zwiększenia środków finansowych przekazywanych z tego tytułu na rzecz budżetów gmin
^
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i funduszu ochrony środowiska. Przypuszczenie to opieram na znanym liście wiceministra
MOŚ, ZNiL do wiceministra MPiH podającym przyczyny, dla których nie może on obniżać
opłat eksploatacyjnych dla kopalń węgla kamiennego.
Szlachetne nawet intencje Organu Koncesyjnego nie mogą jednak stad w sprzeczności
z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów, a dodatkowy argument, że tylko kilka kopalń
wniosło skargę na decyzję organu koncesyjnego (wg Rzeczpospolitej nr 180/1993) nie jest
miarodajny.
•

2.3. I s t o t a s p o r u p o m i ę d z y M O S , Z N i L a k o p a l n i a m i w ę g l a
k a m i e n n e g o t o c z ą c e g o się przed N a c z e l n y m Sądem
Administracyjnym
Spór przed NSA (za Rzeczpospolitą 180/93)
koncentrował się wokół interpretacji
pojęć »kopalina«, »proces przeróbczy« i »produkt fmalny« gdyż od ich rozszyfrowania
zależała wysokość opłaty". Jednoznaczne określenie tych definicji jest istotne z punktu
widzenia interpretacji § 2 ust. 2. Jak wynika z tekstów uzasadnień wyroków NSA, problem
ten sprawiał kłopoty sędziom. Z tego też względu konieczne jest dogłębne przedstawienie
zagadnienia. W tym celu w dalszej części cytowane będą definicje (z podaniem źródła)
dla uniknięcia zarzutu, że są to wyłącznie poglądy autora niniejszego artykułu.
2.3.1. Interpretacja terminu proces

przeróbczy

W Rozporządzeniu występuje termin proces przeróbczy. Specjaliści zajmujący się gospodarką surowcami mineralnymi, a także specjaliści zajmujący się problemami paliwowymi
w kompleksie paliwowo-energetycznym termin proces przeróbczy rozumieją jednoznacznie
jako proces przeróbki mechanicznej. Procesy, którym poddawany jest węgiel, a także
koncentraty rudne po opuszczeniu zakładu przeróbki mechanicznej, noszą obecnie dla
odróżnienia nazwę procesów przetwórczych. Do procesów przetwórczych zaliczane jest
koksownictwo, zgazowanie i upłynnianie węgla, spalanie itp. Termin proces przeróbczy jest
jednak czasami stosowany w szerszym znaczeniu i występuje jako przerób lub przeróbka
z bliższym określeniem jaka.
W tym miejscu należy zacytować następujące definicje.
Przeróbka — gałąź wiedzy technicznej zajmującej się podnoszeniem wartości surowego
materiału przez poddawanie go odpowiednim zabiegom, np. sortowanie i wzbogacanie;
w górnictwie rozróżnia się przeróbkę mechaniczną oraz przeróbkę chemiczną. (Gisman
1995, s. 258)
Przeróbka mechaniczna — podnoszenie wartości technicznej i ekonomicznej urobku
bez zmiany jego struktury chemicznej i mineralogicznej, głównie przez klasyfikowanie
ziarnowe i wzbogacanie; do przeróbki mechanicznej zalicza się czasami również brykietowanie.
(Gisman 1955, s. 258)
Przeróbka mechaniczna (kopalin) — całokształt procesów mechanicznych, fizykochemicznych i chemicznych prowadzących do uzyskiwania ze stałych kopalin produktów przemysłowych w wyniku zmian zasadniczych własności kopaliny, jak wielkość ziarn, ich kształt,
skład mineralogiczny, skład chemiczny (...). (Leksykon..., 1989, s. 248).
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Porządkując powyższe należy stwierdzić, że przeróbka to czynności, którym poddawana jest
kopalina lub surowiec mineralny w celu przystosowania go do dalszego użytkowania. Termin
przeróbka w zasadzie nie występuje samodzielnie lecz jest bliżej określany, np. przeróbka
mechaniczna, przeróbka chemiczna, przeróbka ropy naftowej, przeróbka plastyczna. W przypadku
węgla kamiennego można dopuścić, że teoretycznie termin proces przeróbczy mógłby dotyczyć
przeróbki mechanicznej i przeróbki chemicznej. Rozważmy tak postawiony problem.
Zastanówmy się, gdzie ulokowana jest przeróbka mechaniczna w problematyce gospodarki
surowcami mineralnymi. Niezbędne jest zacytowanie odpowiednich definicji:
Gospodarka Surowcami Mineralnymi — galąz nauk ekonomicznych, której zadaniem
jest zapewnienie we współdziałaniu z naukami o ziemi, górnictwem, przeróbką mechaniczną,
technologiami głębokiego przerobu oraz użytkownikami komplementarnego i trwałego zaopatrzenia gospodarki narodowej w surowce mineralne (...). (Bolewski 1991—94, tom
A—G, s. 457)
Etapy gospodarki surowcami mineralnymi (Ney 1988)
/. Poszukiwanie i dokumentowanie złóż.
II. Projektowanie zagospodarowania górniczego obszarów złożowych i poszczególnych
złóż.
III. Eksploatacja górnicza.
IV. Przeróbka i uszlachetnienie kopalin.
V. Przetwórstwo surowców mineralnych.
Etapy gospodarki surowcami mineralnymi (Bolewski 1991, s. 11)
/. Poszukiwanie i rozpoznanie złóż.
II. Górnictwo (urobek górniczy).
III. Przeróbka mechaniczna (pierwotne surowce mineralne I generacji).
IV. Przerób technologiami klasycznymi (wyroby pochodne I generacji)
V. Głęboki przerób (surowce mineralne U generacji).
VL Przerób technologiami nowoczesnymi (wyroby pochodne II generacji).
Jak wynika z powyższych zestawień definicji, przeróbka mechaniczna jest samodzielnym
etapem gospodarowania surowcami mineralnymi wyraźnie rozgraniczonym od etapu górnictwa
(eksploatacji), a także oddzielonym od etapu przetwórstwa (przerobu).
Należy tutaj dodać znany górnikom i przeróbkarzom fakt, że urobek (który traktowany
jest jako surowiec mineralny) posiadać może parametry jakościowe pozwalające na bezpośrednie wykorzystanie go w procesach użytkowania węgla. W przypadku gdy parametry
jakościowe na to nie pozwalają, urobek ten musi być poddany procesom przeróbczym. To
dwojakie traktowanie urobku wynika z faktu, iż węgle z poszczególnych złóż różnią się
bardzo parametrami jakościowymi. Zdarzają się węgle, które w stanie surowym (odspojone
od złoża) posiadają tak znakomite parametry jakościowe, że nawet głębokie wzbogacanie
węgli z innych złóż nie pozwala na osiągnięcie porównywalnych parametrów jakościowych.
Z tego też względu eksploatacja niektórych pokładów węgla nie wymaga budowy na kopalni
zakładu przeróbczego.
Urobek poddany procesom przeróbczym w zakładach przeróbki mechanicznej węgla
doprowadzany jest do postaci najkorzystniejszej dla użytkownika. Należy tu dodać, że dla
węgli kamiennych procesy przeróbcze (np. sortowanie, wzbogacanie) nie są podstawowymi
czynno.ściami związanymi z wydobyciem węgla (Uzasadnienie jednego z Wyroków NSA).
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Można tu zacytować prof. A, Bolewskicgo: „Potrzeba wyeliminowania kosztów przewozu
urobku z kopalń do Zakładu przeróbki powoduje, te często buduje się je przy szybach
wydobywczych kopalń lub odkrywkach. Bywa też tak, że celowe jest ich istnienie w portach,
zakładach przetwarzających np. złom materiałów ściernych itp. Metody przeróbki mechanicznej
nie są kontynuacją górniczych metod pozyskania urobku, są odmienne'' (Bolewski 1991,
s. 14)
Kopalnia może eksploatować pokład węgla wybierając najlepsze jego fragmenty tak,
aby nie trzeba było wzbogacać urobku. Będzie to jednak rabunkowa eksploatacja złoża
powodująca straty węgla. Należy tu dodać, że w wielu krajach (np. W. Brytania) takie
wydobywanie węgla jest stosowane. Racjonalne wykorzystanie złoża, a także względy
ekonomiczne (węgiel poddany procesowi przeróbczemu poprawia swą jakość, a więc
uzyskiwane są na rynku wyższe ceny, a równocześnie użytkownicy produkują taniej swe
produkty finalne) powodują, że kopalnie budują zakłady przeróbcze, mimo iż procesy
przeróbcze stwarzają poważne kłopoty (problem składowania wydzielonego kamienia, kłopotliwa i kosztowna gospodarka wodno-mułowa, zmniejszenie masy produktu handlowego —
na tonę koncentratu zużyć trzeba od 1,5 do 2,5 tony urobku itp.). Niebagatelne też są
względy ekologiczne u użytkownika. Na przykład spalanie niewzbogaconych węgli (większość
elektrociepłowni i elektrowni zawodowych tak w zasadzie pracuje) powoduje narastającą
katastrofę ekologiczną (zapylenie, zasiarczenie atmosfery i gleby). Tu można też dodać, że
krajowa energetyka jest w stanie spalić każdy węgiel i z tego powodu nie trzeba go
poddawać przeróbce. To właśnie względy ekonomiczne i ekologiczne, a nie jak to stwierdzono
w jednym z uzasadnień NSA podstawowa czynność związana z wydobyciem węgla, powodują,
że większość węgli przed wprowadzeniem do obrotu rynkowego wymaga poddania procesowi
przeróbczemu.
W definicji przeróbka cytowanej powyżej oprócz przeróbki mechanicznej wyróżnia się
także przeróbkę chemiczną. Załóżmy, że w Rozporządzeniu termin proces przeróbczy mógłby
dotyczyć przeróbki chemicznej. Przytoczmy definicje:
Przeróbka chemiczna — podnoszenie wartości technicznej i gospodarczej surowca
przez zmianę jego budowy chemicznej, np. przeróbka węgla w zakładzie koksowniczym,
w wytwórni paliw syntetycznych itp. (Gisman 1955, s. 258).
Przeróbka chemiczna — uszlachetnianie urobku surowego przez zmianę jego budowy
chemicznej (koksowanie, wytlewanie lub uwodornienie węgla, prażenie rud, destylowanie
ropy naftowej itp.). (Leksykon,.., 1989, s. 248).
Przeróbka chemiczna, wzbogacanie chemiczne — polega na zmianie składu cząsteczkowego lub chemicznego składników materiału surowego. Ogólnie metody wzbogacania
chemicznego można podzielić na: 1) wzbogacanie mokre, polegające na ługowaniu odpowiednimi odczynnikami użytecznych składników kopaliny surowej (hydrometalurgia, halurgia,
biochemiczne ługowanie rudy, biometalurgia, amalgamacja); 2) wzbogacanie suche ogniowe,
w którym pod wpływem wysokich temperatur ulega zmianie struktura chemiczna użytecznych
składników kopalin. (Bolewski 1991—94, tom P—S, s. 189—190).
Przeróbka chemiczna węgla kamiennego, w wyniku której tworzony jest koks nosi
nazwę koksochemii. Podajmy definicję:
Koksochemia, przemysł koksochemiczny — gałąź nauki i przemysłu zajmująca się
termiczną przeróbką węgli, ich odgazowaniu w podwyższonej temperaturze w celu uzyskania
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koksu, półkoksUy smoły węglowej surowej, benzolu surowego, gazu gazowniczego wytlewnego
i koksowego oraz oddzieleniem z nich produktów użytecznych. (Bolewski 1991—94, tom
H—O, s. 126).
Zakłady koksownicze organizacyjnie związane są z przemysłem tiutniczym. Teoretycznie
można by przyjąć koksownię organizacyjnie związaną z kopalnią, gdyż przed II wojną
światową, a także zaraz po wojnie, istniały koksownie kopalniane. Obecnie od wielu lat
koksownie nie podlegają górnictwu.
Ustawodawca przygotowując Rozporządzenie w 1991 roku nie mógł brać pod uwagę
nieistniejącycłi powiązań organizacyjnych kopalń z koksowniami. Rozporządzenie dotyczy
podmiotów gospodarczych wydobywających kopalinę i równocześnie poddającą ją (lub nie)
procesom przeróbczym. Interpretacja, że na podstawie ceny koksu naliczać należy opłatę
eksploatacyjną (gdyby kopalnia posiadała koksownię) jest nielogiczne, gdyż takich przypadków nie ma. Trudno przypuszczać, że tworząc zapis §2 Rozporządzenia Ustawodawca
tworzył fikcję, a to sugeruje opinia Państwowego Instytutu Geologicznego.
Z przytoczonych definicji wynika jednoznacznie, że w rozumieniu Rozporządzenia proces
przeróbczy oznaczać może tylko przeróbkę mechaniczną węgla prowadzoną przez podmiot
gospodarczy (kopalnię), który ten węgiel wydobył.
Tak więc w dalszych rozważaniach interpretacyjnych musi być przyjęte, że sformułowanie
wydobyta kopalina przed wprowadzeniem do obrotu rynkowego wymaga poddania procesowi
przeróbczemu oznacza procesy przeróbki mechanicznej prowadzone w istniejących w kopalniach węgla kamiennego zakładach przeróbczych (przeróbki mechanicznej).
2.3.2. Interpretacja terminów kopalina i surowiec
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1991 r. w sprawie opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż różnicuje stawkę podstawowej opłaty eksploatacyjnej (§2 ust.l) od:
a) ceny sprzedaży wydobytej kopaliny ze złoża,
b) ceny surowca uszlachetnionego.
Należy tu z całym naciskiem zauważyć, że pkt. a) mówi o kopalinie, a pkt. b) o surowcu.
Należy więc jednoznacznie zdefiniować te określenia.
Za autorytet biorę tutaj Prof. dr bab. inż. Andrzeja Bolewskiego, redaktora Encyklopedii
Surowców Mineralnych (1992—1994), autora memoriału „W sprawie surowców mineralnych"
(1991) oraz kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu.
Kopalina użyteczna — minerał (kryształ) lub skała o znanej przydatności praktycznej;
Urobek górniczy (urobek) — kopalina odspojona od złota i przekazana do wykorzystania.
(Bolewski 1990, s. 610).
Z powyższych definicji wynika jednoznacznie, że stawkę podstawową opłaty eksploatacyjnej za węgiel kamienny 2% ceny sprzedaży wydobytej kopaliny ze złoża należy stosować
tylko w przypadku sprzedaży węgla przekazanego do obrotu rynkowego z pominięciem
operacji stosowanych w zakładach przeróbczych.
Idąc dalej rozpatrzmy definicję surowca:
Surowiec mineralny — kopalina użyteczna zawierająca taki procent substancji użytecznej,
który pozwala na ekonomiczną jej eksploatację (Gisman 1955, s. 328).
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W nowszych opracowaniach wyraźnie rozdziela się pojęcie surowiec od pojęcia kopalina
(patrz wyżej), a nazwa surowiec jest bliżej określona.
Rozróżnia się:
Pierwotny surowiec mineralny — urobek górniczy lub uzyskany z niego produkt
0 cechach, nadanych mu drogą przeróbki mechanicznej, odpowiadających technologii wykorzystywania, (Bolewski 1990, s. 610).
W tym miejscu należy dodać (za A. Bolewskim 1994, s. 39), że
wszystkie surowce
mineralne obdarzone, podobnie do pierwotnych surowców mineralnych, niedoskonałościami
strukturalnymi i zawierające domieszki ciał obcych stanowią surowce mineralne I generacji,
(...) Dopiero postęp fizyki i chemii ciała stałego, który zbiegł się z rozwojem zapotrzebowania
na surowce o wysokiej czystości, np. zawierających ponad 99,9999% składnika użytecznego,
doprowadził do rozwoju produkcji surowców mineralnych II generacji, także kryształów
syntetycznych wykazujących ograniczoną liczbę defektów strukturalnych."
Wracając do definicji surowców przypomnijmy ich określenia:
Surowce mineralne I generacji — pierwotne surowce mineralne i produkty bezpośredniego przerobu klasycznymi technologiami. (Bolewski 1991—94, tom P—S, s. 521).
Surowce mineralne II generacji — produkty uzyskane z surowców
mineralnych
1 generacji lub z surowców wtórnych drogą głębokiego przerobu. Różnią się od nich wysoką
zawartością składnika użytecznego (nawet ponad 99,9999% wag.) iAub niespotykaną w przyrodzie prawidłowością struktury krystalicznej. (Bolewski 1991—94, tom P—S, s. 521).
Definicje powyższe wymagają przytoczenia definicji objaśniających.
Bezpośrednie produkty (wyroby) pochodne — uzyskiwane w wyniku przerobu pierwotnych surowców mineralnych klasycznymi sposobami stosowanymi w energetyce, szeroko
pojętym hutnictwie, ceramice, chemii i innymi technologiami, np. koks, surówka wielkopiecowa, stal, cement, soda, nawozy sztuczne. (Bolewski 1990, s. 610).
Przerób głęboki — ogólne określenie metod stosowanych np. w toku produkcji surowców
mineralnych II generacji, tj. o niespotykanej w przyrodzie czystości chemicznej, także
wielkości kryształów i prawidłowości ich wykształcenia. Głównie są to metody chemiczne.
Duże znaczenie mają również inne, np. stosowane w toku produkcji dużych kryształów
syntetycznych, metody ich oczyszczania strefowego. Wszystkie niszczą strukturę użytych
pierwotnych surowców mineralnych. (Bolewski 1991—94, tom P—S, s. 521).
Biorąc powyższe definicje pod uwagę należy rozważyć pojęcie ceny surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego w § 2. ust 1 Rozporządzenia. Wydaje się oczywiste, że powyższe
pojęcie może dotyczyć jedynie pierwotnego surowca mineralnego. Pierwotny surowiec
mineralny jest albo urobkiem albo uzyskanym z niego na drodze przeróbki mechanicznej
produktem.
Należy tu dodać, że definicje te były znane już w latach osiemdziesiątych. Powinny
też być znane Autorom projektu Rozporządzenia Rady Ministrów.
Wracając do definicji surowca można dopuścić także, że dotyczyć może ona surowca
mineralnego I generacji. Zakładając, że pojęcie surowiec uszlachetniony lub wzbogacony
dotyczy w intencji Rozporządzenia surowca mineralnego I generacji, to zgodnie z podanymi
definicjami obejmuje ono produkty o cechach nadanych mu drogą przeróbki mechanicznej
oraz produkty przerobu pierwotnych surowców klasycznymi sposobami w energetyce; hutnictwie, a więc obok produktów wytwarzanych w zakładach przeróbczych (sortymentów
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węglowych i koncentratów węglowych) także koks. Produkty te należy traktować równoprawnie, są bowiem surowcami I generacji. Surowce I generacji to przecież i pierwotne
surowce mineralne i produkty ich bezpośredniego przerobu. Błędne więc, w Uzasadnieniu
odrzucenia skargi kopalń (Rzeczpospolita nr, 180/1993), jest sformułowanie stwierdzające
stosowanie omawianego zapisu Rozporządzenia tylko dla koksu i brykietów, a nie zastosowanie go dla produktów przeróbki mechanicznej. Analizując definicję surowca I generacji
i surowca II generacji widać, że zarówno koks, jak i brykiety są surowcami I generacji.
Uważam, że Naczelny Sąd Administracyjny został wprowadzony w błąd niekompetentną
i nierzetelną opinią Państwowego Instytutu Geologicznego dotyczącą pojęcia surowce mineralne wyższej generacji. Zacytujmy za Rzeczpospolitą nr 180/1993 fragment opinii PIG:
„Z pierwotnego surowca mineralnego, po dalszych procesach przeróbczych, które mogą
być przeprowadzone w kilku etapach, uzyskuje się wyroby pochodne i surowce mineralne
wyższej generacji. Odzwierciedla to znacznie wyższa cena rynkowa (np. cena koksu opalowego
w porównaniu z ceną węgla kamiennego do celów opałowych). Dopiero produkty uzyskane
w wyniku przerobu technologiami klasycznymi i nowoczesnymi, a więc wyroby pochodne
i surowce mineralne wyższych generacji, można uważać za produkt finalny w rozuniieniu
§ 2 ust. 2 pkt 2 powołanego
rozporządzenia''.
Porównując powyższe stwierdzenie z zamieszczonymi definicjami terminów użytych
w tym stwierdzeniu łatwo zauważyć, że autor opinii PIG miesza pojęcia, prawdopodobnie
nie rozumiejąc ich znaczenia. Jeżeli surowce wyższych generacji^ przez co chyba należy
rozumieć surowce mineralne // generacji — bo wyższych już chyba być nie może (zawartość
składnika użytecznego w surowcu II generacji wynosi co najmniej 99,9999%), mają być
produktem finalnym w rozumieniu Rozporządzenia, to Ustawodawca musiałby świadomie
wykluczyć możliwość skorzystania z zapisu § 2 ust. 2 pkt 2. Po prostu żaden podmiot
gospodarczy wydobywający kopalinę nie ma nawet teoretycznych możliwości uzyskania
produktu wyższej niż I generacji. Rozporządzenie takie byłoby absurdalne. Ignorancja autora
opinii PIG jest nieprawdopodobna (wykluczam złą wolę lub opinię na zamówienie).
Jeżeli podmiot gospodarczy wydobywający kopalinę nie może wytworzyć w procesie
przeróbczym surowców mineralnych II generacji, to jest oczywiste, że surowiec wzbogacony
lub uszlachetniony może być tylko surowcem I generacji. Autor opinii PIG, nie rozumiejąc
definicji, błędnie ją interpretuje. Zacytujmy za Rzeczpospolitą nr 180/1993 fragment tej
opinii:
„ Kopalina występująca w złożu rzadko może być wykorzystywana bezpośrednio po
odspojeniu od złoża. Wymaga uzdatniania, w wyniku którego przybiera postać i cechy
surowca mineralnego, tzw. surowca / generacji. Będzie nim np. odpowiednio przesortowany
urobek węgla kamiennego rozdzielony na asortymenty z oddzieleniem kamienia*'.
Niniejsze opracowanie właśnie stara się udowodnić, że procesy przeróbki mechanicznej
wytwarzają produkty finalne surowców I generacji. Autor opinii PIG też wyraźnie to
potwierdza, upierając się jednak, że za produkt finalny rozumieć należy surowiec
II generacji.
Interpretacja terminów kopalina i surowiec jednoznacznie pokazuje, że dla kopaliny
stawka podstawowej opłaty określana jest na podstawie ceny sprzedaży kopaliny wydobytej
ze złoża, a dla surowca cena sprzedaży surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego. Tak
też jest zapisane w Rozporządzeniu.
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2.3.3. Interpretacja terminu surowiec uszlachetniony lub wzbogacony
Istotną sprawą dla interpretacji Rozporządzenia jest wyjaśnienie, czy w wyniku procesów
przeróbki mechanicznej węgla powstają surowce uszlachetnione lub wzbogacone. Sformułujmy, co oznacza pojęcie procesy przeróbki mecłianicznej. Przytoczmy dwie definicje:
Przeróbka mechaniczna urobku, surowców wtórnych i in. — gałąź nauk technicznych
i przemysłu, która wykorzystuje różnice fizycznych i innych cech kopalin w celu uzyskiwania
surowców mineralnych. Uszlachetnia, waloryzuje wskazane materiały z różnych przyczyn
nieprzydatne do wykorzystywania (...). Uszlachetnianie (uzdatnianie) urobku i materiałów
pokrewnych wymaga przeprowadzenia operacji przeróbczych. (Bolewski 1991—94, tom
P—S, s. 190)
Węgiel kamienny i antracyt. Przeróbka (Bolewski 1991—94, tom Ś—Ż, s. 167) -—
węgiel kamienny wyjątkowo może być użytkowany bezpośrednio po wydobyciu ze złoża.
Urobek wymaga przeróbki mechanicznej, polegającej na:
— sortowaniu według wielkości ziarn na sortymenty handlowe,
— rozdrabnianiu,
— wzbogacaniu grawitacyjnym, flotacyjnym, magnetycznym, elektrostatycznym itp., w celu
zwiększenia substancji palnej i częściowego usunięcia domieszek mineralnych,
— suszeniu (odwadnianiu) w celu zwiększenia substancji palnej pjzez częściowe usunięcie
wilgoci,
— odpylaniu, czyli oddzieleniu pyłu na potrzeby technologiczne lub bhp,
— mieszaniu w celu uśredniania własności węgla,
— brykietowaniu w celu spojenia drobnych ziarn w kawałki o większych rozmiarach
i wymaganej wytrzymałości mechanicznej.
Już pierwsza definicja przeróbki mechanicznej zawiera pojęcia uszlachetnia, uzdatnia,
waloryzuje kopalinę w celu uzyskiwania surowców mineralnych. Druga definicja podaje,
że urobek poddawany jest wzbogacaniu (grawitacyjnemu, flotacyjnemu, magnetycznemu,
elektrostatycznemu itp.), a więc w wyniku wzbogacania uzyskuje się produkty wzbogacone,
które są surowcami wzbogaconymi.
Wymienione w drugiej definicji zadania przeróbki mają na celu stworzenie surowca
mineralnego I generacji. Procesy przeróbcze mogą byc, w zależności od celu przeróbki,
łączone w układy tectinologiczne lub też mogą występować samoistnie. W wyniku poddania
urobku (kopaliny) węglowego procesowi przeróbczemu, a może być nim np. sortowanie,
wzbogacanie, odsiarczanie, rzadziej brykietowanie itd., otrzymuje się produkty tego procesu.
Do produktów procesu przeróbczego zalicza się: sortymenty, koncentraty, przerosty, muł,
pył, odpady. Jeżeli produkty te nie są dalej poddawane dalszym operacjom przeróbczym,
to są one produktem finalnym procesu przeróbczego. Każdy z tych produktów jest lub
może być produktem handlowym, jeżeli występuje na nie zapotrzebowanie rynkowe. Dotyczy
to także odpadów (kamienia, łupków niepalnych, pirytów itp.), na które czasami występuje
zapotrzebowanie w różnych gałęziach gospodarki.
Jak powyżej stwierdzono, produkt finalny procesu przeróbczego realizowanego w zakładzie
przeróbki mechanicznej podmiotu gospodarczego wydobywającego kopalinę stanowią w praktyce sortymenty handlowe węgli niewzbogacanych, koncentraty węgla wzbogaconego oraz
muł energetyczny, pył i bardzo rzadko brykiety.
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Zdaniem autora każdy produkt finalny procesu przeróbczego realizowanego w zakładach
przeróbki mechanicznej, który jest sprzedawany, tzn. posiada określoną cenę sprzedaży,
powinien podlegać opłacie eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż zgodnie z § 2
ust. 2 pkt 2.
2.3.4. Uwagi dotyczące interpretacji, że produktami finalnymi są surowce wyższej
generacji (np. koks, brykiety)
W opinii podanej w Rzeczpospolitej nr 180/1993 podano, że „Uznaje się, że tylko
kopalnia Thorez w Wałbrzychu poddaje węgiel procesowi przeróbczemu (robi brykiety, które
są traktowane jako produkt finalny)".
Interpretacja powyższa ma za zadanie zasugerowanie, że gdyby wszystkie podmioty
gospodarcze wydobywające kopalinę posiadały zakłady brykietowania, to wówczas można
by stosować przepis § 2 ust. 2 pkt 2.
W tym miejscu należy ustosunkować się do problemu brykietów. Niezbędne jest
przytoczenie definicji:
Brykietowanie — tworzenie większych brył (brykietów) o określonych kształtach przez
wywieranie nacisku na drobnoziarnisty materiał umieszczony w odpowiedniej formie. Brykiety
są wytwarzane z miału węglowego, także koksowego na potrzeby rynkowe (...). (Bolewski
1991—94, tom A™G, s. 175—176).
Brykietowanie — łączenie za pomocą prasowania i ogrzewania drobnych ziarn materiału
w kawałki o wymaganym kształcie, wielkości i własnościach. (Leksykon..., 1989, s. 31).
Brykiet — regularna bryła materiału w kształcie obłym lub
prostopadłościennym,
otrzymana w procesie brykietowania materiału drobnoziarnistego.
(Leksykon..., 1989,
s. 31).
Brykiet węglowy — bryła w kształcie cegiełki, kulki lub jaja utworzona w prasach
(brykieciarkach) z miału węglowego spojonego lepiszczem palnym (np. pakiem lub smołą)
albo niepalnym (np. cementem, wapnem, gipsem, gliną), albo też sprasowanego bez lepiszcza;
istnieją również brykiety z innych materiałów. (Gisman 1955, s. 28)
Brykietowanie jest więc pewną formą uszlachetniania drobnych ziarn węglowych, tworząc
z nich większe kawałki. Stosowane było jako substytut grubych sortymentów węglowych
dla określonego rodzaju palenisk (rusztowych). Obecnie proces ten jest w praktyce zarzucony
(rozwój palenisk pyłowych, zmniejszenie zapotrzebowania na gruby węgiel, nieekonomiczność
procesu itp.). Proces brykietowania jest przez niektórych autorów zaliczany do operacji
przeróbczych, a przez innych nie jest traktowany jako przeróbka węgla. Ze względu na
marginalność procesu (prawdopodobnie istnieje tylko jeden taki zakład) i brak jego perspektyw
w gospodarce węglem kamiennym brykietowanie nie może być rozważane jako jedynie
tworzące produkt finalny uszlachetniania węgla. Analizując definicję brykietowania i brykietu
łatwo zauważyć, że w procesie przeróbki (brykietowania) nie można osiągnąć produktu
finalnego surowca wyższej generacji. Przypominam, że surowce mineralne II generacji
posiadają wysoką zawartość składnika użytecznego rzędu 99,9999%. W procesie brykietowania
miału węgłowego cała zawartość popiołu przechodzi do brykietu. Nie następuje wzbogacenie
surowca, lecz tylko uszlachetnienie w postaci tworzenia większych kawałków. Brykietowanie
jest tylko jedną z wielu operacji przeróbki mechanicznej (patrz definicja z rozdz. 3.3),
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a czasami nawet brykietowanie nie Jest zaliczane do operacji przeróbczych (trudno w tym
miejscu godzić różne poglądy terminologiczne).
Zaliczenie, w opinii Państwowego Instytutu Geologicznego, brykietów do surowców
wyższej generacji jest ewidentną niekompetencją autora, wprowadzającą w błąd Naczelny
Sąd Administracyjny.
Interesujące jest ponadto to, że brykiety węglowe nie zawsze są produktem finalnym.
Przytoczmy dwie definicje:
Brykiet wsadowy — brykiet wykonany jako półprodukt przeznaczony do dalszej przeróbki
(koksowniczej, hutniczej, chemicznej itd.), (Leksykon..., 1989, s. 31).
Brykiet wytlewny — brykiet z w^glo. przeznaczonego do dalszej przeróbki termochemicznej (do wytlewania), mający wymagane własności technologiczne, np. wytrzymałość na
składowanie, zawartość wody itp. (Leksykon..., 1989, s. 31).
Nieporozumieniem, w uzasadnianiu przez NSA wyroków odrzucających skargi kopalń,
wynikłym prawdopodobnie z błędnej opinii Państwowego Instytutu Geologicznego, jest to,
iż za produkt finalny uważa się „wyroby pochodne i surowce wyższych generacji, np.
brykiety
W uzasadnieniach wyroków NSA podaje się także, że produktem finalnym procesu
przeróbki węgla jest koks podając równocześnie, że koks jest surowcem wyższej generacji.
Jest to opinia błędna. W rozdziale 2.3.1 przytoczono definicję koksowania, a w rozdziale
2.3.2 definicję bezpos'rednich produktów pochodnych, do których zalicza się koks. Koks
jest surowcem mineralnym I generacji. Należy tu dodać, że surowcami I generacji są
prawie wszystkie produkty koksowania i gdyby prawdziwa była opinia Państwowego
Instytutu Geologicznego, że koks jest produktem finalnym górnictwa węgla kamiennego,
to dlaczego pominięto pozostałe produkty węglopochodne. Przecież ich ceny sprzedaży (a
nie tylko koksu) powinny być także podstawą określania ceny sprzedaży, z której wylicza
się stawkę opłaty eksploatacyjnej. Powyższe fakty jasno uzmysławiają nielogiczność opinii
Państwowego Instytutu Geologicznego, bowiem o opłacie eksploatacyjnej nie mogą decydować ceny koksu oraz produktów węglopochodnych (wymienionych w definicji) uzyskane
w nie należących do podmiotu gospodarczego wydobywającego węgiel zakładach koksowniczych.
Podsumowując należy stwierdzić, że brykiety nie są wyrobami pochodnymi, a koks
surowcem wyższej generacji (są to — jak to już sprecyzowano — surowce I generacji).
Ale surowcami I generacji są też sortymenty i koncentraty węglowe. Nie ma żadnego
uzasadnienia odrębne traktowanie produktów będących surowcami tej samej generacji. We
współczesnym rozumieniu surowcami I generacji jest też stal, wytwarzana przy użyciu
koksu, czy energia elektryczna i cieplna wytwarzana z węgla energetycznego (Bolewski
1994, s. 38).
Jeżeli więc w uzasadnieniu wyroków NSA występuje stwierdzenie
wymierzenie
opłaty na podstawie tego przepisu (§ 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia — przyp. autora)
może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy wydobywana kopalina poddawana jest przerobowi
technologicznemu, w wyniku którego powstają produkty finalne, tj. wyroby pochodne i surowce mineralne wyższej generacji, np. brykiety"^ to konsekwencją tego orzeczenia mogłoby
być ustalenie opłat na podstawie cen tych produktów, tzn. brykietów, koksu i węglopochodnych, a może nawet energii elektrycznej czy ciepła. Rozporządzenie musiałoby zakładać,
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że zakłady produkujące powyższe produkty finalne są, powinny być lub będą procesem
przeróbki, realizowanym przez podmiot gospodarczy wydobywający kopalinę. Ten prosty
przykład wskazuje na absurdalność takiej interpretacji Rozporządzenia. Teoretycznie jest
możliwe, że kopalnia wybuduje koksownię, elektrownię, elektrociepłownię czy ciepłownię,
ale nie została przecież statutowo do tego powołana. Ustawodawca przygotował Rozporządzenie dla podmiotów gospodarczych wydobywających kopalinę ze złóż i mimo dobrej
woli autora nie może on sobie wyobrazić, że Ustawodawca miał na myśli podmioty
gospodarcze użytkowujące węgiel kamienny. Rozporządzenie powstało w 1991 roku i musiało
być dostosowane do realnych warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych wydobywających kopalinę ze złóż.
2.3.5. Inne uwagi dotyczące interpretacji Rozporządzenia
W jednym z uzasadnień wyroku NSA oddalającego skargę kopalni na sposób podjęcia
decyzji o opłacie eksploatacyjnej użyto sformułowania, że obowiązkiem kopalni jest
sprzedaż uzdatnionej kopaliny. Jest to gruby błąd. Opinię na ten temat przedstawiono
w poprzednich rozdziałach. Należy jednak przypomnieć, że Rozporządzenie z 8.11.1991
roku nie określa w § 2 ust. 1 dla węgla kamiennego stawki podstawowej opłaty
w wysokości 2% ceny sprzedaży uzdatnionej kopaliny wydobytej ze złoża, jak podano
w uzasadnieniu wyroku NSA (sygn. akt II SA 546/93), lecz jednoznacznie w wysokości
2% ceny sprzedaży kopaliny wydobytej ze złoża. Wstawienie słowa uzdatnionej jest
niedopuszczalną zmianą tekstu Rozporządzenia. Gdyby intencją Rady Ministrów było
warunkowanie opłaty od ceny sprzedażnej wydobytej i uzdatnionej kopaliny nie zachodziłaby potrzeba wprowadzania zapisu o cenie surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego. Wynika to jasno z definicji przeróbki mechanicznej, gdzie stwierdza się
jednoznacznie
uszlachetnianie (uzdatnianie) urobku („.) wymaga
przeprowadzenia
operacji przeróbczych''. Termin uzdatnianie jest tu bowiem synonimem uszlachetniania
— po prostu bliżej precyzuje cel przeróbki.
Zdaniem autora, jeżeli mówi się o wydobywaniu, to opłata eksploatacyjna powinna
być określana na podstawie kosztu wydobycia kopaliny (surowego urobki^ przed
poddaniem go procesom przeróbczym. Jeżeli Ustawodawca zadecydował, że wpływ na
opłaty ma proces przeróbczy, to znaczy, że wzięte zostały pod uwagę nie technologiczne,
lecz ekonomiczne aspekty problemu.
Osobiście bowiem uważam, że intencją ustawodawcy, tzn. Rady Ministrów, było
stworzenie, poprzez wprowadzenie w § 2 ust. 2 pkt 2, stymulatora ekonomicznego
działającego na rzecz poprawy katastrofalnej przed 1990 rokiem jakości węgli kamiennych.
Zapis, że cenę sprzedaży, na podstawie której oblicza się stawkę podstawową opłaty
eksploatacyjnej stanowi tylko jedna trzecia część ceny sprzedaży produktu finalnego,
tzn. koncentratu czy produktu pośredniego, powoduje bowiem silny ekonomiczny bodziec
w kierunku budowy zakładu przeróbczego. Ogromna zniżka opłat eksploatacyjnych po
wybudowaniu zakładu pozwala na spłatę kredytu oraz pokrycie kosztów eksploatacyjnych.
Jest to bardzo istotna, zwłaszcza w naszym kraju, decyzja ustawodawcy. Trudno sobie
wyobrazić inną interpretację, chyba że założymy niekompetencje autorów projektu Rozporządzenia.
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3. Problem opłat eksploatacyjnych od września 1994 roku
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 roku, podobnie jak poprzednie
Rozporządzenie z dnia 8 listopada 1991 roku, rozróżnia w § 1 ust. 1 pojęcie kopalina
i surowiec mineralny. Rozróżnienie to jest istotne i posiada według Rozporządzenia daleko
idące konsekwencje. Przypomnijmy ponownie te określenia:
Kopalina użyteczna — minerał (kryształ) lub skała o znanej przydatności praktycznej.
Urobek górniczy (urobek) — kopalina odspojona od złota i przekazana do wykorzystania.
Surowiec mineralny — kopalina użyteczna zawierająca taki procent substancji użytecznej,
który pozwala na ekonomiczną jej eksploatację.
Pierwotny surowiec mineralny — urobek górniczy lub uzyskany z niego produkt
0 cechach, nadanych mu drogą przeróbki mechanicznej, odpowiadających technologii wykorzystania.
Z przytoczonych definicji wynika jednoznacznie, że cenę sprzedaży kopaliny wydobytej
ze złoża należy stosować jedynie w przypadku sprzedaży urobku przekazanego do obrotu
rynkowego z pominięciem operacji stosowanych w zakładach przeróbczych.
Powstaje pytanie, czy w świetle przytoczonych w poprzednich rozdziałach definicji
1 wyciąganych z nich wniosków może zachodzie przypadek sprzedaży kopaliny ze złoża,
dla którego to przypadku opłatę eksploatacyjną ustala się na podstawie ceny sprzedaży
kopaliny wydobytej ze złoża. Dla węgla kamiennego wariant ten dotyczy przypadku, gdy
wydobyta kopalina, nazywana w praktyce urobkiem węglowym, jest bezpośrednio kierowana
na rynek. Przypadki takie zachodziły wielokrotnie, a nawet cenniki na węgiel kamienny
przewidywały ceny tzw. niesortu (symbol sortymentu Ns, którego dolny wymiar ziarna
wynosi O mm, a górny wymiar nie był normalizowany). Niesort określany był także normą
polską PN-69/G-97003.
Bezpośrednia sprzedaż kopaliny (urobku węglowego, węgla) wydobytej ze złoża będzie
prawdopodobnie możliwa w przyszłości, gdy faktem staną się zakłady przeróbcze nie
związane z kopalniami. Propozycje takie składane są w Ministerstwie Przemysłu i Handlu
przez amerykańską firmę Gustom Coals, zamierzającą kupować surowy węgiel (wydobytą
kopalinę) od kopalń, poddawać go procesowi przeróbczemu we własnych zakładach a następnie sprzedawać wzbogacony węgiel energetyce. Rozmowy w tej sprawie prowadzone
są przez Gustom Coals w Spółkach Węglowych, kopalniach, w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych i w elektrowniach. Podobne zamierzenia przedstawia (podpisano listy intencyjne) polsko-amerykańska spółka Ecocoal oraz polsko-australijska spółka Black Hill
Minerals Poland.
Jak z powyższego widać wariant ten mógł być stosowany w ubiegłych latach, gdyby
wtedy obowiązywały opłaty eksploatacyjne i być może będzie stosowany w przyszłości
(w przypadku realizacji projektów Gustom Goals, Ecocoal itp.). Obecnie wariant ten powinien
być stosowany, gdy kopalnia kieruje swój urobek (niesort) do wzbogacania w zakładach
przeróbczych zlokalizowanych przy innych kopalniach. Takie przypadki się zdarzają, a w statystykach podawane są pod pozycją węgiel obcy. Interesujące jest, jak od takich kopalin
jest naliczana opłata eksploatacyjna (?).
Handel niesortem na rynku węglowym jest w praktyce sporadyczny* więc też nie ma
możliwości podania średniej ceny jednostkowej sprzedaży loco przedsiębiorca. Gorzej jest
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w przypadku innych kopalin. Jak bowiem określić cenę sprzedaży takich kopalin, jak ruda
miedzi, ruda cynkowo-ołowiowa, które wydobyte ze złoża nie są w zasadzie produktem
handlowym, a więc nie posiadają ceny sprzedaży. Można by oczywiście obliczyć z formułek
sprzedażnych teoretyczną cenę takiej kopaliny, ale to nie będzie miało nic wspólnego ze
średnią ceną jednostkową sprzedaży loco przedsiębiorca (§ 2 ust, 2 pkt 1). Tekst przyjęty
w Rozporządzeniu uniemożliwia zatem określenie ceny sprzedaży większości kopalin. Należy
jednoznacznie stwierdzić, że zapis §1 ust. 1 jest błędnie sformułowany i interesujące jest,
jak, przy zachowaniu logicznego myślenia, odpowiedzialni pracownicy kopalń określać będą
ceny kopalin wydobytych ze złoża.
Należy także zauważyć, że jako surowiec mineralny Rozporządzenie w § 1 ust. 1 uważa
jedynie produkt wydobyty z odpadów po robotach górniczych lub produkt uzyskany
z odpadów po procesach wzbogacania kopaliny. Autorzy Rozporządzenia nie rozumieją,
że kopalina przekazywana do sprzedaży jest w tym przypadku także surowcem mineralnym.
Dowodem jest zapis § I ust. 1. Nie zmienia to faktu, że, czy to będzie kopalina (nie
będąca produktem handlowym) czy surowiec mineralny (będący produktem handlowym),
to i tak nie da się w wielu przypadkach podać ich cen sprzedaży.
W Rozporządzeniu jest jeszcze jeden „kwiatek", a mianowicie zapis §2 ust. 2 pkt 1.
W końcowej części pkt 1 napisano:
a w razie, gdy kopalina lub surowiec mineralny,
przed wprowadzeniem do obrotu rynkowego, zostały poddane przeróbce — ilość surowca
uszlachetnionego lub wzbogaconego". Jest to przepisane z Prawa Geologicznego i Górniczego,
ale w zupełnie nieodpowiednim miejscu (przynajmniej dla kopalń węgla kamiennego).
Powtarzam więc ponownie, że jeżeli traktować poważnie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego oparte na przedłożonej przez MOŚ, ZNiL słynnej opinii Państwowego Instytutu
Geologicznego, to zachodzi pytanie, co należy w przypadku kopalń węgla kamiennego
wpisać do wymaganej obligatoryjnie informacji. NSA w swych wyrokach za przeróbkę nie
uważa procesów przeróbki mechanicznej węgla. Jak więc kopalnie mają podać w informacji
kwartalnej ilość surowca uszlachetnionego lub wzbogaconego? A jeżeli tego nie podadzą,
to muszą podać cenę jednostkową sprzedaży kopaliny (ceny, której nie ma), a nie cenę
sprzedawanych produktów handlowych otrzymywanych z procesów przeróbki mechanicznej.
Należy przypomnieć, że wyrokami NSA produkty zakładów przeróbki mechanicznej nie są
surowcami uszlachetnionymi lub wzbogaconymi.
Jeżeli więc traktować poważnie (a tak powinno być w Państwie Prawa) wyroki Naczelnego
Sądu Administracyjnego, które wykorzystywało Biuro Koncesji podając, że decyzje Biura
w sprawie wymierzania opłat eksploatacyjnych kopalniom węgla kamiennego są prawidłowe,
to wprowadzenie cytowanego wyżej fragmentu pkt 1 jest co najmniej dziwne. Jeżeli
natomiast uznamy, że surowiec uszlachetniony lub wzbogacony powstał w wyniku przeróbki
mechanicznej węgla, to należy zmienić wszystkie decyzje Organu Koncesyjnego, które nie
stosowały w ubiegłych latach § 2, ust. 2, pkt 2 z Rozporządzenia RM z dnia 8.11.1991 roku.
Reasumując należy stwierdzić, że Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia
1994 roku w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie przepisów Prawa
Górniczego i Geologicznego uniemożliwia, przy obecnym brzmieniu zapisów § 1 i § 2,
określenie stawki opłaty eksploatacyjnej. Prawo Geologiczne i Górnicze nakłada w Art, 84
obowiązek wnoszenia opłat eksploatacyjnych, a Rozporządzenie z dnia 23.08.1994 r.
uniemożliwia określenie ich wysokości.
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4, Wnioski
1. Problem opłat eksploatacyjnych był prawidłowo rozwiązany w Rozporządzeniu RM
z dnia 8.11.1991 roku. Dopuszczano stosowanie formuły kosztowej lub cenowej precyzując
jak należy je stosować w przypadku, gdy węgiel poddawany był procesowi przeróbczemu.
2. Organ Koncesyjny, dla zwiększenia wpływów z tytułu opłat koncesyjnych, zastosował
niezgodną z prawem procedurę błędnie interpretując terminy proces przeróbczy i produkt
finalny. Słuszne skargi kopalń rozpatrywać musiał Naczelny Sąd Administracyjny.
3. Organ Koncesyjny wprowadził w błąd Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego
przedkładając nierzetelną opinię Państwowego Instytutu Geologicznego. NSA nie przychylił
się do merytorycznie prawidłowych opinii Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Metali
Nieżelaznych, Centrum PPGSMiE Polskiej Akademii Nauk. W uzasadnieniach wyroków
i w samych wyrokach NSA obalił definicje podręcznikowe. Ta kuriozalna decyzja pozwoliła
Organowi Koncesyjnemu obciążyć kopalnie setkami miliardów złotych działając w „majestacie
prawa".
4. Prawdopodobnie zdając sobie sprawę z dwuznaczności sytuacji „naciągania" prawa,
wykorzystując fakt wprowadzenia Prawa Geologiczno-Górniczego, Organ Koncesyjny przygotował nowe brzmienie Rozporządzenia w sprawie opłat eksploatacyjnych. Rozporządzenie
to jest „knotem prawnym", gdyż projektodawcy przez swą niekompetencję nie zauważyli,
że zapisy Rozporządzenia uniemożliwiają naliczanie opłat eksploatacyjnych.
5. Obecne Rozporządzenie podnosi opłaty eksploatacyjne usuwając w swych zapisach
obowiązującą poprzednio stawkę 1/3 ceny sprzedaży, gdy węgiel poddawany był procesom
przeróbki. Jest to poważne obciążemie dla kopalń. Fiskalizm Organu Koncesyjnego jest
nie do przyjęcia i wymaga skutecznego przeciwdziałania.
6. Kopalnie węgla kamiennego nie powinny poddawać się dyktatowi Organu Koncesyjnego, wykorzystać błędy w obecnym Rozporządzeniu i próbować poprzez zmianę tekstu
Rozporządzenia sprowadzić opłaty eksploatacyjne do uzasadnionego i sensownego wymiaru.
7. Poważnym problemem prawno-finansowym będzie odzyskanie niesłusznie naliczonych
opłat eksploatacyjnych w okresie do sierpnia 1994 roku. Wydaje się, że niezbędna będzie
rewizja nadzwyczajna Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozeznać należałoby prawne aspekty
wniesienia takiej rewizji (uchylenie decyzji Organu Koncesyjnego popartych wyrokami
Naczelnego Sądu Administracyjnego). Wyroki NSA, choć oparte na wprowadzeniu w błąd
sędziów, są prawdopodobnie niezaskarżalne przez zainteresowaną stronę.
8. Kopalnie powinny, zdaniem autora, obliczyć niesłusznie naliczone kwoty opłat eksploatacyjnych i wszcząć działania, aby wielkości tych nadpłat zdjąć z zadłużenia poszczególnych kopalń. Problemem tym powinni zająć się prawnicy.
Przekazano 12 stycznia 1995 r.
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Must the mining industry pay so high expIoitation charges?

Abstract
The analysis of the Geological and Mining Law and the decrees concerning charges
for exploitation of hard coal, to be paid by coal mines, is given in the paper. It has been
proven that in the time period before the new Geological and Mining Law entered into
force, the exploitation charges assessed by the concessionary agency were improper. The
reason for this was wrong interpretation of the basie definitions in the area of preparation
processes and finał product. The decree on exploitation charges was launched when the
new Geological and Mining Law has already been in force, is wrong in its merit and
practically enables no exploitation charge. Ali terms which are the cause of the above
mentioned difficulties are explained in the paper.
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Niektóre problemy restrukturyzacji polskiego górnictwa węglowego
Słowa kluczowe
Energetyka-górnictwo węgla kamiennego-rola węgla kamiennego w bilansie
Polski-perspektywy i ograniczenia rozwoju górnictwa węgla kamiennego

energetycznym

Streszczenie
Reformowanie górnictwa węglowego wymaga rozwiązania licznych problemów ekonomicznych i społecznych. Węgiel stanowi dla polskiej gospodarki główne źródło energii
i jest surowcem o znaczeniu strategicznym. Eksploatacja węgla odbywa się jednak w trudnych
warunkach naturalnych i technicznych, w związku z czym należy się liczyć z koniecznością
dotowania wydobycia węgla przez Państwo. Przyjmując takie założenie wskazano na potrzebę
rozwiązania niektórych problemów, mających istotne znaczenie dla zwiększenia efektywności
górnictwa węgla kamiennego.
1. Wstęp
Od pięciu lat trwają próby zreformowania polskiego górnictwa węglowego. Śledzę je
z uwagą, gdyż będąc od kilkudziesięciu lat zawodowo związanym z tą gałęzią przemysłu
jestem zainteresowany jej stanem, losami i przyszłością. Niestety, dyskusje jakie toczy się
wokół problemów górnictwa i próby reform nie biegną, moim zdaniem, we właściwym
kierunku, czego dowodem jest obecna sytuacja przemysłu węglowego.
Ze statystyk wynika, że w ciągu pierwszych 9 miesięcy 1994 r. na 68 kopalń węgla
kamiennego tylko 34 uzyskały akumulację dodatnią, natomiast dla całej branży wskaźnik
len wynosi +2,9 tys. zł/tonę. Statystyki nie podają jednak zadłużenia, to jest zalegania
kopalń z różnego rodzaju podatkami, odsetkami, składkami ZUS, opłatami i karami
ekologicznymi i innymi należnościami. Postępowanie układowe, które oddłużą częściowo
górnictwo, należy traktować jako operację jednorazową, której powtórzenie w najbliższej
przyszłości nie wydaje się możliwe.
Bez względu na sytuację ekonomiczną kopalń, węgiel kamienny jest głównym źródłem
energii pierwotnej dla gospodarki narodowej i jeżeli zamierza się zreformować tę gospodarkę
na wzór krajów rozwiniętych musi się, i to w pierwszej kolejności, zreformować górnictwo
węgla kamiennego. Bez interwencji Państwa reforma ta nie jest możliwa, a oczekiwanie,
że problem ten załatwi „niewidzialna ręka rynku" jest wyłącznie doktrynerskim dogmatem,
hasłem prowadzącym wprost do wstrząsów gospodarczo-społecznych. Oczywiście, podejSekcja III
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mowanie odpowiednich decyzji, kiedy nie dysponuje się niezbędną ilością informacji, nie
jest uzasadnione, ale obecnie, gdy sytuacja jest już w miarę klarowna i przejrzysta,
odwlekanie tych decyzji powoduje straty gospodarcze.
Reformując górnictwo węgla kamiennego, należy jasno i jednoznacznie sprecyzować
założenia podejmowanych reform. Uważam, że podstawę tych założeń, winny stanowić dwa
stwierdzenia:
1) węgiel jest i przez najbliższe lata będzie podstawowym źródłem energii pierwotnej
dla polskiej gospodarki narodowej i traktując go jako surowiec strategiczny, nie można
wydobywać go mniej niż dyktują potrzeby tej gospodarki;
2) ze względu na trudne warunki naturalne i górnicze, górnictwo węgła kamiennego
jest i będzie trwale nierentowną gałęzią gospodarki narodowej i musi być dotowane przez
Państwo.
2. Rola węgla w bilansie paliwowo-energetycznym oraz zapotrzebowanie na ten
surowiec w najbliższej przyszłości
W bilansie paliwowo-energetycznym węgiel jako nośnik energii zajmuje w Polsce
pierwsze miejsce. Około 80% energii finalnej uzyskiwane jest z paliw stałych, w tym
z węgla kamiennego 64%.
Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w latach 1991—1993 przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wydobycie węgla kamiennego w Polsce w lalach 1991—1993
Table 1. The hard ocal production in Poland in 1991—1993
Rok

1991
1992
1993

Wydobycie
[min ton]

138,2
131,5
130,2

Wykorzystanie węgla

w kraju

na eksport

118.9
112,1
107,3*

19,3
19,4
23,8*

* Nadwyżki w stosunku do wydobycia uzyskano ze zwałów.

Z tabeli wynika, że rzeczywiste zapotrzebowanie gospodarki narodowej na węgiel wynosi
około tlO min ton, przy czym należy podkreślić, że rok 1993 był rokiem wzrostu
gospodarczego, czemu powinno towarzyszyć większe zużycie energii.
W latach 1992—1993 opracowano kilka prognoz w zakresie użytkowania energii przez
gospodarkę polską w latach 1995—2010.
W roku 1993 Komitet Problemów Energetyki PAN opracował ekspertyzę pt. „Kierunki
rozwoju energetyki kompleksowej w Polsce do 2010 r." Obliczając zapotrzebowanie na
energię finalną, przeanalizowano kilka scenariuszy rozwoju gospodarczego Polski: wariant
bazowy, wariant podwyższony, wariant rozwojowy i wariant ekologiczny. W wyniku analiz
ustalono, że w aktualnej sytuacji gospodarczej najbardziej prawdopodobny będzie wariant
rozwojowy lub — jeżeli znajdą się środki na inwestycje — wariant ekologiczny.
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Według wariantu rozwojowego zapotrzebowanie na energię finalną wzrośnie nieznacznie po 2000 roku, natomiast według wariantu ekologicznego zapotrzebowanie to
aż do 2010 roku utrzymywać się będzie na istniejącym poziomie. Brak zwiększonego
zapotrzebowania na energię w okresie wzrostu gospodarczego wynika z niskiej sprawności
energetycznej gospodarki polskiej, to jest stosunku energii finalnej do energii pierwotnej.
Powoduje to, że gospodarka ta jest energochłonna i jednym z warunków wyjścia
z recesji jest obniżenie tej energochłonności, to jest po prostu bardziej efektywne
wykorzystanie energii pierwotnej. Oznacza to, że wzrost zużycia energii finalnej odbywać
się będzie głównie przez wzrost sprawności energetycznej gospodarki narodowej. Szczególnie duże rezerwy w zakresie obniżenia zużycia energii znajdują się w sektorze
gospodarki komunalnej, zużywającym blisko 50% energii, przy czym głównym jej
źródłem dla tego sektora jest jak dotąd węgiel kamienny.
Jak na de powyższych uwag rysują się perspektywy górnictwa węgla kamiennego?
We wszystkich rozważanych wariantach rozwoju energetyki kompleksowej przyjmuje
się, że udział paliw stałych w bilansie paliwowo-energetycznym wynosić będzie 70—75%.
Ponieważ struktura tego bilansu jest niekorzystna, dążyć się będzie do jej poprawienia
przez ograniczenie udziału paliw stałych. W wariancie rozwojowym zakłada się ich
zużycie na poziomie 1991 r., co przy wzroście zużycia tańszego węgla brunatnego
oznacza ograniczenie zużycia węgla kamiennego. Przy wariancie ekologicznym uwzględniono wręcz ograniczenie zużycia paliw stałych po 2000 r. dążąc do zmniejszenia
emisji dwutlenku węgla (oczekuje się, że w niedalekiej przyszłości emisja ta będzie
obciążona opłatami za korzystanie ze środowiska). Biorąc zatem pod uwagę najbardziej
prawdopodobne scenariusze rozwoju gospodarki narodowej nie należy oczekiwać wzrostu
zapotrzebowania na węgiel kamienny,
a realizowane bądź podejmowane inwestycje
i działania mogą to zapotrzebowanie w odczuwalny sposób zmniejszyć (uruchomienie
elektrowni Mioty, odkrywki Szczerców, wykorzystanie energii geotermalnej, pozyskiwanie
metanu z pokładów węgla, racjonalizacja zużycia energii).
Z powyższej argumentacji wynika, że do 2010 r. zapotrzebowanie na węgiel (łącznie
z wątpliwym pod względem ekonomicznym eksportem) wynosić będzie około 130 min
ton, a założone w III etapie programu restrukturyzacji górnictwa wydobycie na poziomie
131 min ton w 2000 r. na podstawie prognoz opracowanych przez Górnośląską Izbę
Górniczą, wydaje się zbyt optymistyczne. Należy przy tym podkreślić, że wszelkie
prognozy dotyczące zapotrzebowania na węgiel, oparte na bardzo ogólnych przesłankach,
trzeba traktować z dużą ostrożnością, gdyż w większym stopniu stanowią one kompilację
życzeń producentów i użytkowników energii niż realne potrzeby. Bezsprzeczne jest,
że jeżeli gospodarka polska ma się prawidłowo rozwijać, to zapotrzebowanie na paliwa
stałe jako źródła energii pierwotnej musi maleć.
Nie tylko obiektywne przesłanki dyktują konieczność zachowania dużej ostrożności
przy prognozowaniu wielkości wydobycia po roku 2000. Obliczono, że aby uzyskać
to wydobycie na poziomie 130—140 min ton w roku 2010, konieczne jest zainwestowanie
w górnictwo węglowe około 90 bilionów złotych. Jeżeli środków tych górnictwo nie
uzyska (a wobec ograniczonych środków budżetowych jest to wielce prawdopodobne),
wówczas nieuniknione jest już w najbliższej przyszłosci drastyczne obniżenie produkcji
węgla (Nodzyński 1993).
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3. Górnictwo węglowe gałęzią przemysłu niezbędną, lecz prawdopodobnie trwale
nierentowną
Wszystkie dotychczas opracowane programy restrukturyzacji górnictwa zakładają jego
rentowność i samofinansowanie się. Uwzględniając jednak polskie realia w warunkach
gospodarki wolnorynkowej uważam, że założenie to jest błędne. Koszty wydobycia z polskich
złóż węgla są bardzo wysokie, powodowane przez:
— dużą głębokość zalegania eksploatowanych pokładów, generującą liczne zagrożenia
(metan, tąpania, samozapalność, wysoka temperatura itd.), których opanowanie wymaga
stosowania specjalnych, drogich technologii;
— wyeksploatowanie znacznej części złóż: większość kopalń to kopalnie stare, eksploatujące resztki złóż, co uniemożliwia uzyskiwanie wysokich wydajności;
— prowadzenie eksploatacji wewnątrz filarów ochronnych, gdzie konieczność minimalizacji szkód górniczych wymusza stosowanie podsadzki;
— wysokie koszty ochrony środowiska. Wydobyty węgiel zawiera znaczne ilości
zanieczyszczeń (kamienia) oraz siarki. Usunięcie tych zanieczyszczeń wiąże się z koniecznością głębokiego wzbogacania urobku i rozwiązania problemów składowania dużej ilości
odpadów. Do kopalń o potencjalnie największych możliwościach rozwojowych dopływają
znaczne ilości zmineralizowanych wód (słonych).
Do obiektywnych trudności, uniemożliwiających osiągnięcie rentowności należy również
chroniczne niedoinwestowanie. Część majątku kopalń jest całkowicie zdekapitalizowana i jej
odnowienie wymaga dużych nakładów. Ograniczone środki przyznawane w przeszłości przez
Państwo dla górnictwa nie wystarczały na modernizację kopalń, a poza tym część ich
wykorzystywano na inne cele (budownictwo mieszkaniowe, drogi, służba zdrowia, ośrodki
rekreacyjno-sportowe, boiska itd.).
. Jak podkreślono w poprzednim rozdziale, węgiel jest i przez najbliższe lata będzie podstawowym źródłem energii w Polsce, a wobec braku obiektywnych możliwości samofinansowania
się, górnictwo musi być dotowane. Polska nie stanowi zresztą wyjątku, gdyż np. górnictwo
niemieckie jest od lat zupełnie oficjalnie dotowane. Do czasu radykalnego ograniczenia wydobycia
węgla dotowano również górnictwo angielskie, ft-ancuskie, hiszpańskie, belgijskie itd. Reduki^ąc
te dotacje zgodnie z żądaniami EWG, aby zaprzestać dotowania górnictwa w krajach Wspólnoty
do 2001 r., zmniejszano subwencjonowanie górnictwa węgla kamiennego i tym samym drastycznie
ograniczano wydobycie. Proces ten jednak trwa latami i nie inaczej restrukturyzacja górnictwa
przebiegać będzie w Polsce, gdzie tempo i zakres restrukturyzacji ograniczają nie tylko względy
polityczno-społeczne, lecz również brak środków finansowych na niezbędne inwestycje (modernizację kopalń, stworzenie nowych miejsc pracy itd.).
4, Kierunki reformowania górnictwa
Dwie podstawowe przesłanki:
— niezbędność określonej ilości węgla kamiennego dla trwałego i niezakłóconego
rozwoju gospodarczego Polski oraz
— konieczność dotowania górnictwa ze środków budżetowych winny determinować
kierunki reform w górnictwie. Przyjmując je za punkt wyjścia, należy szukać optymalnych
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rozwiązań, gwarantujących gospodarce niezbędne ilości węgla, a zarazem zwiększenie
efektywności górnictwa tak, aby jego dotowanie utrzymane było na minimalnym poziomie.
Opracowane programy restrukturyzacji spełniają warunek pierwszy z dokładnością, na
jaką pozwalają opracowane prognozy, natomiast nie zakładają wprost konieczności dofinansowywania górnictwa przez Państwo.
Zachowując ostrożność należy określić rzeczywiste realne zapotrzebowanie gospodarki
narodowej na węgiel i ustalić, które kopalnie mają je w pierwszej kolejności zaspokajać.
Nie można tu się kierować wyłącznie zdolnościami produkcyjnymi poszczególnych kopalń
i ich zasobami, lecz również analizą ekonomiczną i rozsądkiem technicznym. Niezbędna
dla gospodarki ilość węgla winna być uzyskana przede wszystkim z kopalń, które:
— prowadzą eksploatację w najdogodniejszych warunkach geologiczno-górniczych i wydobywają najlepszy jakościowo węgiel,
— powodują najmniejsze obciążenie środowiska,
— korzystają w minimalnym stopniu z dotacji,
— wymagają najmniejszych nakładów inwestycyjnych dla zapewnienia produkcji na
żądanym poziomie.
Dokonanie takiej analizy, dla której również można w znacznym stopniu wykorzystać
pracę Głównego Instytutu Górnictwa, ustalającej zasady wyliczania tzw. renty różniczkowej,
umożliwiającej usystematyzowanie kopalń pod względem warunków geologiczno-górniczych
i obciążenia środowiska, doprowadziłoby do ustalenia listy rankingowej kopalń, na której
czołowe miejsca zajęłyby kopalnie najlepsze, spełniające wyżej podane warunki. Kopalnie
te winny mieć preferencje zarówno w zakresie finansowym, jak i technicznym.
Bez względu na obiegowe opinie i niewątpliwie pewne wynaturzenia, górnictwo węglowe
w okresie gospodarki centralnie sterowanej było dobrze zorganizowane, posiadając jasną
i przejrzystą strukturę. Przy dotowaniu górnictwa nadzór nad jego działalnością jest konieczne
dla kontroli wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z interesami Państwa. Próby przejęcia
koordynacji w górnictwie węglowym, najpierw przez Wspólnotę Węgla Kamiennego,
a później przez Państwową Agencję Węgla Kamiennego, nie doprowadziły do stworzenia
struktury nadrzędnej nad organizacjami koncernowymi. Ponieważ istnienie takiej struktury
jest warunkiem niezbędnym dla zrestrukturyzowania i zreformowania górnictwa, konieczne
jest w trybie natychmiastowym ustanowienie Spółki „Polski Węgiel", lub innego organu
zarządzającego górnictwem węglowym, zgodnie z polityką Ministra Przemysłu i Handlu,
Opóźnianie powołania takiej instytucji pogłębia straty gospodarcze.
Korzyści, jakie uzyskano wprowadzając strukturę koncernową w górnictwie węglowym,
zostały już przedstawione na różnych konferencjach, naradach i w środkach masowego
przekazu i nie ma potrzeby ich omawiać. Należy jednak żałować, że restrukturyzacją objęto
tylko kopalnie, podczas gdy przemysł węglowy miał (i ma) rozbudowaną infrastrukturę
(fabryki maszyn i urządzeń górniczych, przedsiębiorstwa robót górniczych, budowy szybów,
przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, zaplecze projektowe i naukowo-techniczne). Wszystkie te przedsiębiorstwa pracują w znacznym stopniu na potrzeby kopalń, przechwytując
część dotacji przyznawanej przez Państwo, w związku z czym winny być objęte również
procesem restrukturyzacji.
Łączenie kopalń w koncerny dało pozytywne efekty. Proces ten należy jednak pogłębiać
przyspieszając łączenie kopalń w ramach koncernu, odrzucając partykularne interesy załóg tych
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kopalń. Korzyści z takich fuzji są bezsporne i znane górnictwu od lat: wspólny zarząd, warsztaty,
magazyny, plac drzewny, laboratoria, a czasami nawet zakład przeróbczy. W połączonych kopalniach można szybko usprawnić systemy przewieti'zania, odstawy, odwadniania, podsadzania,
co spowoduje wzrost wydajności oraz obniżenie zużycia energii i materiałów.
W sferze organizacyjnej konieczne jest uregulowanie sprzedaży węgla. Ze względu na
sezonowe wahania popytu, przy jednoczesnym braku możliwości regulowania podaży, należy
koniecznie przygotować odpowiednie składy węgla, dla magazynowania urobku w okresie
obniżonego popytu, zwłaszcza w północnej części Polski. Problem ten corocznie wraca
w sferze zamierzeń i jak dotąd nie jest realizowany, podczas gdy prywatni przedsiębiorcy,
budując lokalne składowiska, przechwytują część zysku kopalń.
Sprzedaż węgla wymaga również rozwiązań systemowych. Powszechne korzystanie
z usług różnego rodzaju pośredników obniża rzeczywistą wartość sprzedaży przemysłu
węglowego, gdyż pośrednicy ci nie kupują węgla bez upustu. Poza tym niezbędne jest
koncesjonowanie przez koncerny lub nawet przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się obrotem węglem. Częste afery, w wyniku których
kopalnie ponoszą miliardowe straty są najlepszym dowodem, że koncesjonowanie takie jest
konieczne. Docelowo, stwarzając odpowiednie zachęty materialne, należy dążyć do zawierania
bezpośrednich umów pomiędzy producentem węgla a odbiorcą, eliminując pośredników.
To samo dotyczy działalności różnego rodzaju przedsiębiorstw powoływanych w miarę
uwłaszczania majątku kopalń, które korzystają z tego majątku. Ideą powołania takich
przedsiębiorstw było „odchudzenie" górnictwa i pozbycie się działalności niegórniczej.
Powstałe w ten sposób różnego rodzaju spółki, mając zagwarantowane pokrycie swojej
działalności ze środków obrotowych kopalń, nie są zainteresowane obniżką kosztów i osiągają
zyski pomniejszając akumulację kopalń uzyskiwaną „na węglu". Pozorne, głownie spektakularne efekty, w postaci tworzenia spółek pracowniczych przejmujących działalność poszczególnych działów nieprodukcyjnych kopalń, nie są zazwyczaj w stanie pokryć strat
spowodowanych koniecznością utrzymywania tych spółek. Częstym wynikiem przy redukcji
załogi jest wzrost kosztów ceny węgla w grupie „usługi obce". Prowadzenie twardej polityki
wobec tych spółek przez ograniczanie wartości świadczonych usług da szybko pozytywne
rezultaty.
Odrębne zagadnienie stanowi problem likwidacji kopalń, który należy traktować jako
proces odwrotny do budowy nowej kopalni, lecz realizowany w znacznie gorszych warunkach
niż jej budowa. Wiąże się z nim szereg problemów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych itd. Celowe jest, aby wykorzystując głównie pracowników likwidowanych kopalń
tworzyć przedsiębiorstwa specjalizujące się w rozwiązywaniu niektórych problemów likwidowanych kopalń (zagospodarowania majątku trwałego, uwłaszczenia itd.). Profesjonalne
rozwiązywanie tych problemów szybko zaowocuje liczącymi się ekonomicznymi efektami
uzyskiwanymi przez branżę górnictwa węgla kamiennego, a jednocześnie przyczyni się do
złagodzenia problemu bezrobocia.
Problemy techniczne związane z restrukturyzacją kopalń były niejednokrotnie analizowane
w różnych programach oraz opracowaniach i omawianie ich jest zbędne. Chcę jednak
zwrócić uwagę na kilka istotnych zagadnień nie ujętych w tych programach.
Przede wszystkim należy polepszyć i usprawnić rozpoznawanie warunków geologiczno-górniczych w rejonach projektowanej eksploatacji. W górnictwie krajów rozwiniętych koszty
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tego rozpoznania wynoszą do 10% wartości inwestycji. W Polsce czynnik ten nie jest
doceniany, czego efektem jest szereg nietrafionych decyzji powodujących wzrost kosztów.
Od lat zamierza się zastąpić piasek w podsadzce hydraulicznej materiałem odpadowym
(kruszywo z odpadów powęgiowych, żużel hutniczy, popioły i żużle z zakładów energetycznych itp,). Z różnych powodów przebiega to wyjątkowo opornie.
W projektach restrukturyzacji górnictwa w niewielkim zakresie uwzględniono możliwość
uzyskiwania dodatkowych przychodów za podziemne lokowanie odpadów w zbędnych
wyrobiskach. Pojemność pustek w likwidowanej kopalni wynosi do 2 min m i wypełniając
je w sposób bezpieczny dla środowiska można uzyskać liczące się efekty ekonomiczne,
stwarzając przy tym możliwość zatrudnienia części załogi kopalni.
To samo dotyczy wykorzystania wód dołowych dopływających do kopalń i zrzucanych
do rzek. Część tych wód można wykorzystać odpłatnie do celów komunalnych, a z całą
pewnością przemysłowych.
W latach osiemdziesiątych w ówczesnym Ministerstwie Górnictwa opracowano program
poprawy jakości węgla, obejmujący także budowę płuczek miałowych w 16 kopalniach.
Program ten, wprawdzie z opóźnieniem, jest jednak realizowany. Niemniej celowe
wydaje się rozważenie możliwości przystosowania do wzbogacenia węgla zakładów
przeróbczych likwidowanych kopalń. Zazwyczaj przy zakładach tych znajdują się odpowiednie tereny dla zwałowania węgla, przez, co poza możliwością przemysłowego
wykorzystania przeznaczonych do likwidacji zakładów, istnieje możliwość magazynowania
nadwyżek węgla w okresach obniżonego popytu. Również warto rozważyć możliwość
wykorzystania nadwyżek mocy zakładów przeróbczych, które w okresie ograniczonego
wydobycia nie są w pełni dociążone.
Powyższy problem ma znacznie szerszy aspekt i dotyczy pełnego wykorzystania zainstalowanych mocy produkcyjnych. Kilka kopalń zainwestowało w nowoczesny sprzęt i urządzenia
górnicze (kombajny, kompleksy ścianowe itd.). Pięciodniowy tydzień pracy w górnictwie powoduje, że sprzęt ten wykorzystywany jest co najwyżej w 70%, pomimo wysokich rat amortyzacyjnych. Zwracał na to uwagę prof. Kłeczek podczas spotkania z kadrą inżynieryjno-techniczną
kopalń i reprezentantami załóg. Proponowane rozwiązania są wprawdzie sprzeczne z Porozumieniami Jastrzębskimi, lecz jeżeli gómictwo ma przynosić gospodarce mniejsze straty niż
obecnie —• czas najwyższy, aby ustalenia tych Porozumień poddać renegocjacjom.
W latach siedemdziesiątych w ramach programu rządowego „Kompleksowe Przetwórstwo
Węgla" powstała koncepcja wdrożenia technologii zgazowania niskojakościowych, zasiarczonych i zapopielonych miałów węglowych z kopalń we wschodniej części Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i prac badawczych w 1980 r.
podjęło decyzję o budowie Doświadczalno-Produkcyjnego Zakładu Zgazowania Węgla
w Libiążu, zakupując technologię Koppers-Totzek. Zakład ten w 1984 r., jako zakład
-5

pilotowy, miał produkować 920 min m gazu średniokalorycznego z miału węglowego. Ze
względu na brak środków prace jednak przerwano.
W aktualnych warunkach, wobec nadprodukcji niskojakościowego węgla i deficytu gazu,
celowe jest rozważenie możliwości powrotu do zarzuconych projektów zgazowania węgla.
Przemawiają za tym:
— jak dotychczas ograniczone możliwości liczącego się w skali kraju wzrostu wydobycia
gazu z krajowych złóż,
«
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— znaczne zasoby węgla kamiennego i niewykorzystane zdolności produkcyjne kopalń
węgla kamiennego,
— możliwość złagodzenia napięć społecznych związanych z redukcją zatrudnienia
w górnictwie węglowym. Budując zakład zgazowania węgla stworzy się nowe miejsca
pracy, a zarazem uzyska się możliwość dodatkowego wykorzystania miałów węglowych
z co najmniej dwóch kopalń średniej wielkości.
Prace studialne zakończone w latach osiemdziesiątych wykazały, że proces zgazowania
węgla przy ówczesnych cenach był blisko granicy opłacalności, zwłaszcza przy wykorzystaniu
uzyskanego gazu do celów opałowych oraz do produkcji energii elektrycznej w zintegrowanych
układach gazowo-parowych. Należy zaznaczyć, że w prowadzeniu prac badawczo-projektowych, podejmowanych w związku z zamierzonym wdrożeniem technologii zgazowania
węgla, w Polsce wyszkoliła się grupa dobrych specjalistów, dysponujących dużą wiedzą
i umiejętnościami. Kapitał ten można łatwo wykorzystać podejmując odpowiednie decyzje.
Dla powodzenia reformy niezbędna jest właściwa atmosfera wokół górnictwa i obiektywne
informowanie polityków i społeczeństwa o trudnościach, na jakie napotyka proces restrukturyzacji. Niezmiernie ważne jest również podanie do publicznej wiadomości, że uzyskanie
rentowności górnictwa jest praktycznie niemożliwe i że górnictwo jest i musi być dotowane.
Oświadczenie takie będzie hamować tendencje roszczeniowe i rewindykacyjne oraz wywoła
znacznie bardziej pozytywny efekt niż oświadczenia typu „górnictwo w II kwartale jako
branża osiągnęło wynik dodatni". Po takim oświadczeniu słuszne poniekąd żądania podwyżek
i przyznania różnych świadczeń są nieuniknione, a nie spełnienie tych żądań tłumaczone
jest jako zła wola decydentów.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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Some problems of reform of Polish hard coal mining
Abstract
The reform of coal mining requirs solution of many economical and social problems.
Coal is the main source of energy to Poland and is a strategie raw materiał. An exploitation
of hard coal seams takes place in difficult natural and technical conditions and it is most
probable that it will be donated by Govemment. Concerning this possibility, the paper
presents the problems which ought to be solved to increase the efficiency of Polish hard
coal mining.
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Monitoring finansowy narzędziem kierowania przedsiębiorstwem

Słowa kluczowe
Zarzodzanie-finanse-monitoring finansowy-struktura
miczne-oprogramowanie
komputerowe

finansowa-analizy

finansowo-ekono-

Streszczenie
Współczesny menedżer powinien posiadać odpowiedni warsztat kierowania przedsiębiorstwem, wyposażony we właściwe metody i techniki zarządzania. Bardzo ważne jest zwłaszcza
opanowanie tecłinik pozwalającycli sporządzać opracowania typu business plan czy feasibility
study i uwzględniające strategie działania przedsiębiorstwa dla projektowania przedsięwzięć
inwestycyjnycłi, programów produkcyjnych nowych wyrobów czy wdrażania nowych technologii. Takie możliwości stwarzają nowoczesne pakiety oprogramowania komputerowego.
Należy do nich FINANCIAL MONITORING, czyli program do monitoringu finansowego
przedsiębiorstwa.
Jest to narzędzie dedykowane kadrze menedżerskiej, a służące do monitorowania
bieżącej oraz przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Narzędzie to umożliwia
między innymi bardzo szybką i sprawną weryfikację kontrahentów, sporządzanie wycen
wartości przedsiębiorstwa, opracowanie business planów, feasibility study, ale także
przygotowanie prognoz oraz symulacji dla określenia optymalnych wyników finansowych.
FINANCIAL MONITORING jest w pełni oprogramowaniem typu „customized", to jest
dostosowywanym zarówno do potrzeb użytkownika, jak i do specyfiki finansowej danego
przedsiębiorstwa.
Wstęp
Współczesny menedżer powinien posiadać rozbudowany w metody i techniki zarządzania
warsztat kierowania przedsiębiorstwem. Szczególnie istotne jest opanowanie technik umożliwiających programowanie przedsięwzięć inwestycyjnych typu feasibility studies. Decydujące znaczenie dla kierowania przedsiębiorstwem ma opracowywanie business planów, które uwzględniają
strategię działania przedsiębiorstwa, programy produkcyjne nowych wyrobów i stosowanych
w eksploatacji technologii. Innym przykładem analizy służącej podejmowaniu decyzji jest opracowywanie planu cash flow (przepływów gotówkowych w układzie statycznym i dynamicznym).
Obecnie działające w przedsiębiorstwach służby ekonomiczno-finansowe nie są w stanie szybko
i bezbłędnie opracowywać tego rodzaju programów i analiz.
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Takie możliwości stwarzają nowoczesne pakiety oprogramowania komputerowego.
Z przyjemnością przedstawiamy nowy produkt: FINANCIAL MONITORING wersja
1.0 — unikatowy na rynku program do monitoringu finansów przedsiębiorstwa.
Jest to narzędzie dedykowane kadrze menadżerskiej, służące do monitorowania bieżącej
oraz przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Umożliwia także natychmiastową
weryfikację kontrahentów na podstawie ich sprawozdań finansowych oraz szkolenie pracowników działów ekonomiczno-finansowych. Pełny pakiet oprogramowania pozwala na
wycenę przedsiębiorstwa metodą dochodową bądź sporządzenie business planu lub feasibility
study (studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego). Unikatową opcją są możliwości analityczne programu oraz symulacja optymalnych wyników finansowych (przy
dowolnym, zadanym przez użytkownika programie inwestycyjno-kredytowym).
W szczeglności, FINANCIAL MONITORING umożliwia:
— w podstawowym module kontroli i analizy:
bardzo łatwą w obsłudze edycję i prezentację danych finansowych przedsiębiorstwa na
przestrzeni od roku do 12 lat, w trybach: rocznym, kwartalnym i miesięcznym, wydruk
profesjonalnych raportów w postaci przejrzystych tabel i efektownych wykresów menadżerskich, na podstawie wykresów komentowanie dynamiki i podstawowych relacji finansowych,
a także rewelacyjną analizę finansową przedsiębiorstwa — w której menadżer uzyskuje
poradę, kiedy i w jakim stopniu zmienić poziom zapasów, inwestycji, program kredytowy
względnie program produkcji i sprzedaży, aby poprawić stan finansowy, a w szczeginości
płynność przedsiębiorstwa;
— w opcjonalnym module opracowań kredytowych i wycen:
pełną analizę rentowności przedsięwzięcia inwestycyjnego, wydruk tabel finansowych do
opracowań typu business plan i feasibility study. Tabele są całkowicie zgodne z powszechnie
obowiązującą metodykę UNIDO, co dotyczy zarówno specyficznego układu i formy rachunku
wyników, przepływów finansowych oraz bilansu, jak i zestawu wskaźników wymaganych
przy składaniu wniosków kredytowych (np. NPV — wartość zaktualizowaną netto, IRR —
wewnętrzną stopę zwrotu, PAYBACK PERIOD — okres zwrotu wydatków inwestycyjnych,
CAPITAL LEYERAGE RATIO — wskaźnik przekładni kapitałowej itd.). Moduł umożliwia
też sporządzanie tabel wyceny przedsiębiorstwa metodą dochodową przy różnych stopach
dyskontowych;
— w opcjonalnym module symulacji:
generowane są optymalne wartości finansowe charakteryzujące zalecany rozwój przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego specyfiki finansowej i przy zmiennej dynamice poprawy
stanu finansowego. Moduł umożliwia również generowanie danych prognozowanych na
podstawie wyników retrospektywnych.
FINANCIAL MONITORING jest efektem wielu naszych opracowań typu business plan
i feasibility study, wycen, kursów i konsultacji u polskich i zachodnich autorytetów
w dziedzinie finansów i zarządzania, a także wieloletniego doświadczenia ekonomicznego
i informatycznego naszych współpracowników. Program ten będzie przez nas rozwijany.
Podstawową cechą programu FINANCIAL MONITORING jest jego łatwość w obsłudze
powiązana z bardzo dużymi możliwościami, dlatego też program ma stosunkowo wysokie
wymagania co do sprzętu i oprogramowania. FINANCIAL MONITORING jest napisany
w makroinstrukcjach arkusza kalkulacyjnego Mikrosoft® Exel 4.0 (środowisko Microsoft®
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Windows 3.1), dającego w swojej klasie największe możliwości użytkownikom mikrokomputerów klasy IBM® PC.
Wymagania sprzętowe:
mikrokomputer klasy IBM PC 386 DX (zalecany 486 DX), 4 MB RAM (zalecane
8 MB), karta SVGA (tryb 800x600), monitor kolorowy, dysk twardy, drukarka
atramentowa (zalecana leserowa), mysz.
Wymagania software:
Microsoft DOS 5.0, Microsoft Windows 3.1 CEE (Central or Eastern Europę) lub
Microsoft Windows 3.1 wersja polska, Microsoft Exel 4.0.
FINANCIAL MONITORING należy do rzadkiej na rynku, klasy oprogramowania typu
„customized" (ang. dostosowywany do potrzeb klienta). Dlatego też zakup licencji na
podstawowy moduł programu FINANCIAL MONITORING obejmuje:
— instalację i dostosowanie programu do specyfiki finansowej przedsiębiorstwa przeprowadzaną przez producenta,
— przeszkolenie w zakresie standardowej i zaawansowanej obsługi programu (2 x 45
minut, dla maksymalnie 2 osób),
— przekazanie kompletu dokumentacji (instalacja, podręcznik użytkownika) oraz zestawu
dyskietek z wersją instalacyjną programu.
W załączeniu przedstawiamy przykład różnych możliwych wariantów sporządzania raportu
z analizy monitoringu finansowego. Jednocześnie analizę taką na bieżąco można śledzić
na ekranie monitora.
Przekazano 15 grudnia 1994 r.

Financial monitoring — a tool of company management

Abstract
Contemporaneous manager should dispose of appropriate tools for his activity that give
him possibility of use of suitable methods and techniques of management. A skill of
elaboration of business plans or feasibility studies, which includes also a company strategy,
is very important for manager. Such elaboration's are necessary for projects of investments,
new products, implemeritation of new technologics, etc.
The modern computer programs set up such possibilities. The program FINANCIAL
MONITORING belongs to this class of programs and it is the tool for managers. FINANCIAL
MONITORING is indispensable in monitoring a current and futurę financial position of
company. This program is also very useful for fast and efficient business partner's
verification, estimation of company value, elaboration of business plans, feasibility studies,
forecasting and simulation for finding an optimal financial results of company.
FINANCIAL MONITORING is fuli customized computer program (for user and company).

Sekcja III

233

Underground Exploitation School *95
Przykład uproszczonego raportu (dane fikcyjne)
Nazwa projektu 1 — Tablica 13. Rachunek wyników (w min zł)

% rocznie

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

I. PRZYCHODY N h l lO

3 363 3 377 3 401 3 443 3 523 3 677 3 981 4 585 5 786 8 183 12 974 22 549

- przychody ze sprzedaży

3 363 3 378 3 403 3 448 3 533 3 698 4 023 4668 5 953 8 518 13 643 23 888

- minus podatek VAT

1

1

3

5

10

21

42

84

167

335

670

1 339

923

1 846

A

- plus odliczenia VAT
2. Koszty operacyjne
3. Amortyzacja
4. WYNIKI OPERACYJNE

1

2

4

7

14

29

0

400

453

480

613

680

6. Wyniki nadzywczajne

0

220

250

0

0

0

1 686

18

16

-221

-63

237

8. Obciążenia zysku brutto

674

7

6

0

0

- podatek dochodowy 40.0%

674

7

6

0

- dywidenda (Przeds. Państ)

0

0

0

- PPWW

0

0

1 012

10. Odpisy
- dywidenda (S.A. lub Sp.
z 0.0.
- inne
11. WYNIKI ZATRZYMANE

234

680

930

231

462

I 880 3 160
930

930

1 686 1 298 1 266 1 279 1 223 1 308 1 610 1960 2 976 4 093
0 1 500 1 500 1 500 1 286 1 071

9. WYNIK NETTO

115

I 677 1 679 1 682 1 684 1 687 1 689 1 692 1694

5. Koszty finansowe

7. WYNIK BRUTTO

58

5 720 10 840
930

930

6 324 10 779

857

643

429

214

0

0

0

0

0

0

0

0

753 1 318 2 547 3 879

6 324 10 779

95

301

527

1 019 1 552

2 529

4312

0

95

301

527

1 019 1 552

2 529

4312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

9

-221

-63

142

452

791

1 528 2 3 ^

3 794

6 467

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

512

522

532

311

248

390

842 1 632 3 160 5 488

9 282 15 750
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Nazwa projektu 1 — Tablica 14. Przepływy pieniężne (w min zł)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1 993 2 295 2 895

1999

2000

2001

2002

3 925

5 132 7 481 12 187

2003

2004

A. Przychody pieniężne

6 741 11 924

1 975

1 749

1 841

1. Przyrost całk. zasobów
finansowych

5 055 10 006

6

-10

5

5

5

2. Wynik operacyjny

1 686

1 298

1 266

1 279

1 223

1 308

I 610

3. Amortyzacja

0

400

453

480

613

680

680

930

930

930

930

930

4. Wynik nadzwyczajny

0

220

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 529 2 493

2 937

4715

2 598

2 597

5 121 2 938

3 391

2 925

5 108

8

2 001

4

I 928

B. Wydatki pieniężne

754

5 022

0

1 500

3. Obciążenia zysku brutto

674

7

6

0

0

95

301

4. Odpisy od zysku netto

500

0

0

0

0

0

0

C. Przepływy pieniężne

4813

5 395

-518 -1188 -2874

-605

D. Skumulow. saldo
gotówkowe

4813

10208

9 690

1. Przyrost całk. aktywów
2. Obsługa zadłużenia

987

1 500 2 929

8 502

5

19

108

1 960 2 976

4 093

228

478

6 324 10 779

10 2 522

61

196

395

797

2 714 2 500 2 286 2 071

1 857

1 643

0

0

527

1 019

1 552 2 529

4312

0

0

0

0

0

-302 -2225

987

1 741

4 556

7 079

5 024 4 722 2 496

3 484

5 224

9 781 16 859

2002

2003

5 629

Nazwa projektu 1 — Tablica 15. Prognoza bilansu* (w min zł)
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

9 567

9 686 10 693 14715 21 660

2004

A. Aktywa

5 567 15 584 15 599 13 940 12 453 11 172 10 200

t. Skumulow. saldo
gotówkowe

4813

10 208

9 690

8 502

5 629

5 024

4 722

2 496

3 484

5 224

2. Majątek obrotowy

254

275

262

271

271

275

285

307

369

565

960

1 757

3. Majątek trw^y
netto

500

5100

5 647

5 167

6 553

5 873

5 193

6 763

5 833

4 903

3 973

3 043

5 567 15 584 15 599 13 940 12 453 11 172 10 200

9 567

9 686 10693 14715 21 660

B. Pasywa
1. Zobowiązania
bieżące
2. Zadłużenie
bankowe
3. Kapitał zakładowy
4. Wyniki zatrzymane
A Kontrolna

55

0

9 781 16 859

68

58

63

68

73

78

97

205

432

910

10000 10 000

8 571

7 143

5714

4 286

2 857

1 429

0

0

0

5 000

61

5000

5 000

5 000

5 000

5 000

5000

5000

5 000

5 000

5 000

5000

512

522

532

311

248

390

842

1 632

3 160

5 488

9 282 15 750

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Na dzień 31 grudnia każdego roku
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Nazwa projektu 1 — Tablica 16. Wskaźniki ekonomiczno-iijiansowe (w min zł)
1993

1994

1995

1996

1997

1988

1999

2000

2001

2002

2003

2004

RENTOWNOŚĆ
Wynik brutto/sprzedaż

m

50

1

0

-6

-2

6

19

28

43

46

46

45

Wynik netto/sprzedaż

m

30

0

0

-6

-2

4

t1

17

26

27

28

27

Wynik netto/aktywa
ogółem

m

18

0

0

-2

1

4

8

16

22

26

30

Wynik netto/kapitał
zakł.

m

20

0

0

-4

-1

3

9

16

31

47

76

129

Wskaźnik płynności
bieżącej

4,6

4,5

3,9

4.7

4,3

4,1

3,9

3.9

3,8

2,8

2,2

1,9

Mocny test

2,5

2,6

2,3

2,8

2,6

2.5

2.4

2,6

2,5

1,7

1,2

1.0

[%]

1

65

65

62

58

52

43

31

16

2

3

4

[min zł]

I 012

411

463

259

550

822

nie
dot.

27

31

9

20

33

50

83

132

198

nie
dot.

nie
dot.

ZDOLNOŚĆ PŁATNICZA

Wsk. zadłużenia
Generacja gotówki
Wsk. pokrycia obsługi
długu
DYNAMIKA

1 132 1 721 2 458 3 258 4 724 7 397

•

[razy]

35

35

36

37

37

37

37

37

37

36

35

35

Sprzedaż/majątek trwały

[%]

673

66

60

67

54

63

77

69

102

174

343

785

Dynamika sprzedaży

m

100

101

101

102

105

109

116

128

143

160

175

Dynamika zysku netto

m

1

88

nie
dot.

nie
dot.

nie
dot.

318

175

193

152

163

170

280

100

89

89

90

91

94

101

110

138

147

Rotacja zapasów

Dynamika kapitału
ogółem
PRODUKTYWNOŚĆ
S przedaż/personel

[min zł] 336,3 337,8 340,3 344,8 353,3 369,8 402,3 466,8 595.3 851,8 1364,3 2388,8

Wart. dodana netto/pers. [min zł]

Majątek trwały/personel

[min zł]

Średnia płaca

[m]n zł]

236

198,7 199,9 202,2 236,4 244,7 260,9 293,2 357,4 467,3 595,8 852,3 1364,8

50,0 510,0 564,7 516,7 655,3 587,3 519,3 676,3 583,3 490,3 397,3 304,3
2.5

2,5

2,5

5,0

5,0

5.0

5,0

5.0

5,0

5,0

5,0
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Analiza wskaźnikowa
Rentowność

Rok

Wynik brutto/sprzedaż

1994

Jak na wyroby o dłuższym (3 dni)
cyklu produkcji rentowność sprzedaży
brutto jest słaba.

Największy wkład w strukturze kosztów
ma: 42% koszty finansowe

Wynik netto/sprzedaż

1994

W tym przypadku rentowność poniżej
5% jest słaba

Patrz rozp. Min. Fin. 20 grudnia '91 —
obniżki podatku

Wynik analizy

Sugestie

•

Wynik netto/aktywa
ogółem

1994

Zyskowność majątku powinna być
większa od odsetek obcycłi kapitałów
(kredyt bankowy 15.0%)

Wynik netto/kapitał
zakładowy

1994

Odsetki od kapitału obcych <
zyskowności majątku
Dźwignia finansowa działa niekorzystnie

Zdolność płatnicza

Rok

Wskaźnik płynności
bieżącej

Mocny test

Wynik analizy

Sugestie

Wskaźnik w normie

1993

Podejrzanie wysoki poziom wskaźnika

Brak koncepcji wykorzystania środków
pieniężnych przedsiębiorstwa
Zalecana konwersja na finansowe skł.
majątku

Wskaźnik zadłużenia

Wskaźnik pokrycia
obsługi długu

Sekcja III

1994

Stosunek kapitału obcego do całk.
przekroczył normę zalecaną przez
UNIDO (50% : 50%)

Zalecane podjęcie działań typu; zwiększ,
kapitałów własnych, zmniejszenie danych
ę

Wskaźnik nie komentowany, gdyż przedstawia możliwość uregulowania zadłużenia
przez uprosz. Cash Flow» stąd ma znaczenie wyłącznie informacyjne, nie analityczne
(w praktyce o spłacie zadłużenia decydują inne źródła finans.)

237

Underground Exploitation School '95
Dynamiika

Rok

Rotacja zapasów

Sprzedaż/majątek
trwały

Wynik analizy

Sugestie

Wskaźnik nie komentowany, gdyż ze względu na specyfikę biznesu może
przyjmować skrajnie różne wartości (patrz Podręcznik Użytkownika)
1994

Dynamika sprzedaży

Tzw. rotacja aktywów trwałycli poniżej
100%!
Wynik niedopuszczalny

Jeśli firma nie jest w początk. fazie
rozwoju należy rozważyć upłynn.
nieprodukt. części maj. trwałego!

Wskaźnik w normie

Dynamika zysku netto

1994

Załamanie dynamiki

Największy wkład w strukturze kosztów
ma: 42% koszty finansowe

Dynamika kapitału
ogółem

1996

Załamanie dynamiki

W firmie rozwijającej się wartość
kapitału (majątku) powinna rosnąć

Produktywność

Rok

Wynik analizy

Sprzedaż/personel

Wskaźnik w normie

Wart. dodana netto/
/personel

Wskaźnik w normie

Majątek
trwały/personel

1994

Sugestie

Zacłiwiane relacje produktyw.! Wskaźnik
powinien być mniejszy od wsk. wartości
dod. na pracownika!

Zaleca się zmniejszyć wyposażenie majątkowe irmy przypadające na jednego
pracownika

•

^

Średnia płaca

Wskaźnik w normie
«
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Nazwa projektu 1 — Tablica 17. Wycena wart<Kci przedsiębiorstwa metodą dochodową* (w min zł)
Stopa dyskontowa

20,00%

27,50%

35,00%

Całkowite Present Yalue

6 805

5 989

5 492

Zdyskont. Residual Yalue z 2004 roku

436

211

106

PY + RY

7 242

6 200

5 598

Zdyskont. inwest. kapitał zakładowy

5 000

5 000

5 000

Wartość dochodowa przedsiębiorstwa

2 242

1 200

598

Maksymalna możliwa. Zalecana przy raporcie z kapitałem obcym
Przeciętna. Zalecana przy sprzedaży nabywcy krajowemu
Minimalna dopuszczalna. Zalecana przy leasingu spółce prawniczej
* Wartości dochodowe są liczone dla początku 1993 roku.
Nazwa projektu I — Tablica 17. Ocena efektywności przedsięwzięcia
Kalkulacja NPV — wartości zaktualizowanej netto* (w min zł)
zagr.

krajów.

Spłata dyskontowa dla kredytów**

20,00%

35,00%

Całkowite Present Value

6 805

5 492

Zdyskont. Residual Yalue z 2004 roku

436

106

PV + RV

7 242

5 598

Zdyskont. inwest. kapitał zakładowy

5 000

5 000

NPV stopy dyskonta

2 242

598

* Wartość zaktualizowana jest liczona dla początku 1993 roku
** Stopa dyskonta zawiera premię za ryzyko.

Nazwa projektu 1 — Tablica 18. Ocena efektywności przedsięwzięcia
Kalkulacja IRR — wewnętrznej stopy zwrotu* (w min zł)
Stopa IRR

46,85%

Całkowite Present Yalue

4 961

Zdyskont. Residual Yalue z 2004 roku

39

PY + RY

5 000

Zdyskont. inwest. kapitał zakładowy

5 000

NPY stopy dyskonta

O

* Wartość zaktualizowana jest liczona dla początku 1993 roku.
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Nazwa projektu 1 — Tablica 17. Ocena efektywności przedsięwzięcia
Kalkulacja PAYBACK PERIOD — okresu zwrotu wydatków inwestycyjnych (w latach)
Kalkulacja LEYERAGE RATIO — wskaźnika przekładni kapitałowej (w % : %)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2001

2003

2004

Wynik netto

1 012

11

9

-221

-63

142

452

791

Amortyzacja

0

400

453

480

613

680

680

930

930

930

930

930

Odsetki kredytów

0

1 500 1 500

1 500

1 286

1 071

857

643

429

214

0

0

Całkowite wydatki
inwestycyjne

1 528 2 328

3 794 6 467

15 000

Roczna suma odzyskana

1 012

1 911

1 963

1 759

1 836

Skumulowana suma
odzyskana

1 012

2 922

4 885

6 644

8 480 10 374 12 362 14 726 17613 21 085 25 809 33 206

Saldo na koniec roku

1 894

1 989

2 363

-13988 -12078 -10115 -8 356 -6 520 -4 626 -2 638

-274

2 887

3 472

4 724

2613

PAYBACK-PERIOD:
Struktura kapitałowa przedsięwzięcia inwestycyjnego (LEYERAGE RATIO)
Całkowity nakład kapitałowy
Własny wkład kapitałowy
Kredyty długoterminowe

15 000

100,00%

5 000

33,33%

lOOOO

66,67%

LEYERAGE RATIO:
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CAŁKOWTTA SPHZEDA2
CAŁKOWITE KOSZTY mOOUKCJ^

Rys. 1. Przychody i koszty produkcji
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Rys. 2. Struktura aktywów
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K. H. HULSMANN, M.Sc., U. FLUCHTER
DMT- Institut fur Wasser- und Bodenschutz/Baugrundinstitut
r .

Franz Fischerweg 61, 45307 Essen, Germany

Probleme bei der Stiiiegung von Steinkohlenbergwerken im
Ruhrgebiet-Moglichkeiten einer hochwertigen Folgenutzung
ehemaliger Zechenstandorte unter besonderer Berucksichtigung der
Sicherung von Schachten
Minig activities having been performed for centuries in the Ruhr Basin are heavily
rcduced and concentratcd on a few large scalę mines. The abandoned minc- sites have to
be reused for constructions of other industries and apartement buildings. Shafts, being
a permanent connection from the surface to mine- workings, have to be made safe as far
as stability of the surface and possible output of gas and water are concerned.
1. Einfiihrung
Im Ruhrgebiet werden in zunehmendem MaBe Flachen ehemaliger Steinkohlenbergwerke
aufgrund der Flachenknappheit bei Industrieflachen nach Beendigung der bergbaulichen
Aktivitaten einer erneuten hochwertigen Nutzung zugefiihrt. Ais Besonderheit dieser Flachen
gegeniiber der bekannten Brachflachenproblematik sind bei der spateren Nutzungsplanung
alte aufgegebene oder planmaBig abzuwerfende Schachte zu beriicksichtigen.
Diese steilen ein erhebliches Gefahrdungspotential hinsichtlich der Standsicherheit der
Tagesoberflache, des Austretens stickender bzw. explosiver Gase sowie dem Zu- bzw
Abstrom von Wassern durch die Schachtrohre dar.
Auf der Grundlage der seit etwa 30 Jahren durchgefiihrten Sicherungsarbeiten sollen
im folgenden Moglichkeiten zur Herstellung der Standsichertheit der Tagesoberflache im
Bereich von Schachten aufgezeigt werden. Hierbei wird zwischen alten aufgegebenen und
planmaBig abzuwerfenden Schachten unterschieden.
2. Sicherung der Tagesoberflache im Bereich alter Schachte
2.1. P r o b l e m e

an

alten

Schachten

Insgesamt sind im Ruhrgebiet z.Zt. etwa 20000 Schachte kartiert, von denen etwa 5%
eine Teufe von mehr ais 50 m haben und seiger stehen. Z. Zt. werden etwa 130 Schachte
planmaBig betrieben und unterhalten. Bei den restlichen, nicht mehr betriebenen, aufgegebenen
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alten
Schachten sind Informationen iiber bergbauliche Gegebenheiten wie z.B. Lage in der
»•
Ortlichkeit, Teufe, Durchmesser, Ausbau, Anzahl und Teufenlage der Anschlage usw. oft
nur unvollstandig vorhanden. In der Regel sind alte Schachte mit unklassierten, nicht
lagebestandigen Lockermassen verfullt. Die gróBte Gefahrdung geht von einer Bewegung
der Lockermassenfullsaule aus. Diese kann dabei durch die Bildung von Materialbriacken
verzogert werden, so daB groBere Sackungen durch plotzliches, absatzweises Abgehen der
Fiillsaule nicht ausgeschlossen werden konnen. Begiinstigt wird dieser Yorgang, wenn die
Fiillsaule ganz oder teilweise unter Wasser gerat. Die Standfestigkeit einer LockermassenFiillsaule ist nur dann gegeben, wenn alle Zugange zum Grubengebaude mit Sicherungen
gegen hydrostatischen Wasserdruck versehen sind. Es war friiher nicht iiblich, derartige
Sicherungen in den Anschlagen einzubauen, so daB das Auslaufen der Lockermassen-Fiillsaule
aus diesen Schachten nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Einsturzgefahrdung der
Tagesoberflache im Bereich dieser Schachte ist nicht auszuschlieBen, sołange fiir den
Schachtausbau und die Abdeckung nicht nachgewiesen ist, daB sie im nicht standfesten
Gebirge gegen alle wirkendcn vertikalen und horizontalen Lasten einschl. Erd- und
Wasserdrucke auch fiir den Fali ausreichend tragfahig sind, wenn dem Ausbau infolge
Nachsackung oder Abgehen der Fiillsaule die inncre Bettung entzogen wird.
Mit Lockermassen verfullte Schachte wurden haufig mit einer Abdeckung versehen.
Diese sind fiir die wirkenden Lasten nicht ausgelegt worden.
Ausgehend von den in der Yergangenheit angewendeten SicherungsmaBnahmen und der
systematischen Auswertung der bekannten Schadensfalle lassen sich die Ablaufe bei der
Gefahrdung der Standsicherheit der Tagesoberflache folgendermaBen darstellen [1]*:
a) Nicht verfullte, nicht abgedeckte Schachte
1. unzureichende bzw. fehłende Absperrung der Tagcsoffnung
2. Zusammenbruch des Ausbaus bzw. schadhafter Ausbau im Bereich flieBfahiger
Gebirgsschichten
3. Zusammenbruch des Ausbaus bzw. schadhafter Ausbau im Bereich nur kurzfristig
standfester Gebirgsschichten
b) Nicht vcrfullte, abgedeckte Schachte
L Einbruch der Schachtabdeckung
2. Setzung der Schachtabdeckung durch ungeeignete Grlindung
3. Yerkanten bzw. Abstiirzen der Schachtabdeckung in Yerbindung mit Einbruch des
Schachtkopfes
c) Yerfiillle, abgedeckte und nicht abgedeckte Schachte
L Abgehen der Fullsaule in Yerbindung mit a .
2. Sog- und Riickprallwirkung beim Abgehen der Fiillsaule
3. Einwandern flieBfahiger Gebirgsschichten in das Hohlraumvolumen des Fiillgutes bei
schadhaftem Ausbau
4. Grundwasserverunreinigung durch Auslosen schMlicher Stoffe aus dem Fiillgut
Neben der Standsicherheit der Tagesoberflache im Bereich alter Schachte ist das mogliche
Austreten von stickenden oder explosiblen Gasen zu beachten. Ggfs. sind diese iiber eine
Gasdrainage anzunehmen und kontrolliert in die Atmosphare abzugeben.
* Zahlen in Klammem [
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] verweisen auf das Schrifttum am Ende des Aufsatzes.
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2.2. A u f s u c h e n

und

Erkunden

von

alten

Schacłilen

Urn derartige Mechanismen zu verhindem, muB ein Scłiacht zunacłist lagemaBig in der
Órtlicłikeit aufgesucht und anschlieBend erkundet werden.
In der Regel erfolgt dies durch kombinierte Such- und Erkundungsbohrarbeiten, die auf
den jeweiligen Kenntnisstand abgestimmt werden. Die so erhaltenen Informationen iiber
— Lage,
— Ausbau,
— Querschnitt,
— Abdeckung,
— Yerfiillung und
— Geologie
bilden die Grundlage fiir das auf den jeweiligen Einzelfall zugeschnittene Sicherungskonzept.
Hierbei gibt es zwei Sicherungsmoglichkeiten:
a) Abdeckung mit Griindung auf nachgewiesenem Auflager und
b) Stabilisierung der Lockermassenfullsaule durch Zementinjektion
2.3. S i c h e r n v o n a l t e n S c h a c h t e n m i t e i n e r
Griindung auf n a c h g e w i e s e n e m A u f l a g e r

Abdeckung

mit

Die Sicherung eines Schachtkopfes mit einer Abdeckung, die nach statischen Erfordernissen
bemessen ist, kann erfolgen
— mit Griindung auf der Felsoberflache,
— mit Griindung auf vorhandenem, nachgewiesenem Ausbau,
— mit innerer Ausbauverstarkung, die an die Abdeckung angehangt bis unter die
Felsoberflache reicht und auBerhalb des Schachtes gegriindet wird,
— mit einer auBeren Ausbauverstarkung, die den Schachtąuerschnitt umschlieBt und im
Fels gegriindet ist und
— mit Griindung auf mindestens 3 Pfahlen, die im Abstand von wenigstens 2 m vom
Schacht im anstehenden Steinkohlengebirge ab-gesetzt werden, wobei die Abdeckplatte den
Schachtschutzbereich iiberdeckt.
2.4. S i c h e r n v o n a l t e n S c h a c h t e n
Lockermassenfiillsaule

durch

Stabilisierung

der

Die Sicherung der Tagesoberflache durch Stabilisierung der Lockermassen-Piillsaule im
Schacht kann durch Zementinjektion erfolgen. Bei dieser Art der Sicherung sind die Bohrund Injektionsarbeiten mit auBerster Sorgfalt durchzufiihren und zu iiberwachen. Es muB
gewahrleistet sein, daB die Bohrungen innerhalb der Schachtr5hre verbleiben, damit keine
Ausbauschaden in nicht standfesten, flieBgefahrdeten Schichten entstehen.
Die Injektionen von z.T. bindigen Lockermassen kann nur mit ausreichendem Druck
erfolgen, um das Hohiraumvolumen auszufiillen und die — moglicherweise auch bindigen — Lockermassen aufzureiBen und mit einem wabenartigen Zementgeriist zu
durchdringen und im begrenzten Schachtraum zu verspannen. Der EinpreBdruck ist
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der Hohe nach begrenzt durch Teufe, Gebirge, Ausbau der Lockermassen u.a. Voraussetzung fur eine erfolgreiche Injektion ist das kontrollierte Einpressen nach Menge,
Druck und EinpreBrate in den einzelnen EinpreBstufen. Die Gerate miissen so ausgestattet
• •

sein, daB sic eine genaue Uberwachung des Injektionsverlaufs gestatten. Druck und
Menge des EinpreBgutes sind fiir jede Teufe schreibend zu registrieren, um den
Erfolg der MaBnahme zu gewahrieisten.
Zur Uberpriifung des Stabilisierungserfolges wird eine abschlieBende Kernbohrung im
Schacht niedergebracht. Diese kann, sofern ein rechnerischer Nachweis der Standsicherheit
nicht móglich ist, mit Extensometern ausgeriistet werden, um das Yerhalten der stabilisierten
Fiillsaule in tiefen Abschnitten, bevor Auswirkungen an der Tagesoberflache auftreten, zu
iiberwachen.
2.5. H i n w e i s e

f u r die

spatere

Nutzung

Nach AbschluB der Sicherung eines alten Schachtes mit einer Abdeckung ist eine
Gefahrdung der Standsicherheit der Tagesoberflache durch den Schacht nicht mehr gegeben,
solange die Sicherung in ihrer Funktion nicht gestórt wird. Kommt der Schachtkopf in den
Druckausbreitungsbereich von Fundamenten oder anderen Lasten, ist ein erneuter Standsicherheitsnachweis zu fiihren. Dabei sind auch hier Auflockerungen im ehemaligen Arbeitsraum
zwischen Ausbau und Gebirge zu beriicksichtigen. Die Beobachtung der Fiillsaule und evtl.
notwendige Nachverfullungen miissen jederzeit moglich sein. Deshalb muB ein Zugang zum
Schacht erhalten bleiben.- Hinsichtlich der Ausgasung gelten die gleichen Bedingungen wie
bei dauerstandsicher verfiillten Schachten mit der MaBgabe, daB nach dem Absacken der
Lockermassen-Fiillsaule bei offener Yerbindung mit dem Grubengebaude ein verstarkter
Gaszustrom auftreten kann. Deshalb ist bei nicht dauerstandsicher yerfiillten Schachten eine
•

4

Uberbauung nicht zu empfehlen.
3. Dauerstandsicher verfullte Schachte
Fiir die dauerstandsichere Yerfiillung von Schachten wird seit Anfang der 1970er
Jahre kohasives Fiillgut eingesetzt [2], Unter kohasivem Fiillgut wird ein erosionsund lagebestandiges, zementgebundenes, hydraulisch erhtoendes Materiał, das hinsichtlich
seines Festigkeits- und Verformungsverhaltens einem Beton entspricht, verstanden. Die
Giiteklassen konnen in Anlehnung an DIN 1045 festgelegt werden [3]. Fiir die vorgesehenen Mischungszusammensetzungen sind Eignungsnachweise nach dem technischen
Regelwerk zu erbringen.
3.1. D u r c h g e h e n d e
Fiill g u t

Yerfiillung

eines

Schachtes

mit

kohasivem

Schachte konnen dauerstandsicher vom Tiefsten bis zur Rasenhangebank durch ein
2

kohasives Fullgut mit einer Mindestdruckfestigkeit von Bw28 - ^ MN/m verfu!lt werden.
Yoraussetzung hierfiir ist, daB Wasserzufliisse im Schacht eine Ausspiilung des Bindemittels
beim Erharten des Fiillgutes nicht bewirken konnen. Arbeiten im Schacht und an den
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Fiilllortern sind nicht erforderlich, sofern ein freier Durchgang fur das Fiillgut ohne
Ycrbleibende offene Hohiraume vorhanden ist.
3.2. T e i l Y c r f u l l u n g

mit

kohasiven

Fiillsaulenabschnitten

Eine dauerstandsichere Teilverfullung eines Schachtes ist durch das Einbringen eines
lage- und erosionsbestandigen kohasiven Fiillsaulenabschnitts in einem hierzu geeigneten
Teufenbereich moglich [2, 4]. Die erforderliche Lange des tragenden kohasiven
Fiillsaulenabschnittes ist insbesondere von der Geometrie des Schachtes, den Materialeigenschaften des kohasiven Fiillgutes und den MogHchkeiten der Lastabtragung iiber den
Schachtausbau ins Gebirge abhangig. Zur Sicherung des Schachtkopfes wird oberhalb des
tragenden kohasiven Fiillsaulenabschnitts bis zur Rasenhangebank ein kohasives Fiillgut mit
einer Mindestdruckfestigjkeit von Bw28 - ^ MN/m" eingebracht.
Ais Widerlager fiir den tragenden kohasiven Fiillsaulenabschnitt konnen eine
Lockermassenfullsaule oder eine den statischen Erfordernissen entsprechende verlorene
Schalungsbiihne im Schacht eingebracht werden.
Die tragenden kohasiven Fullsaulenabschnitte sind rechnerisch mit entsprechenden Sicherheiten bemessene Bauwerke, dereń Standsicherhcit auch ohne Kontrolle auf Dauer
• •

gewahrleistet werden muB [2, 5]. Deshalb ist eine Uberwachung der Qualitat des cingebrachten
Fiillgutes unabdingbar.
3.3. A u s w i r k u n g e n

auf

die

spatere

Nutzung

Bei der Sicherung eines Schachtes durch eine dauerstandsichere Teil- oder VollYerfiillung ist eine besondere Abdeckung des Schachtes nicht erforderlich. Die standige
Kontrolle der Fiillsaule und die Einhaltung des Schachtschutzbereiches sind aus Griinden
der Standsicherheit nicht erforderlich. Die GroBe des Schachtschutzbereiches ist abhangig
von den Abmessungen des Schachtes und der Teufe der Felslinie. Der Schachtschutzbereich an der Tagesoberflache braucht aus Standsicherheitsgriinden von einer
baulichen Nutzung nicht ausgenommen werden, wenn gewahrleistet ist, daB bei dem
Standsichcrheitsnachweis fiir das geplante Bauwerk das LastverformungsverhaIten des
Fiillgutes beriicksichtigt wird. Dabei sind insbesondere mogliche Auflockerungen im
ehemaligen Arbeitsraum zwischen Schachtausbau und Gebirge zu beachten, die ein
unterschiedliches Setzungsverhaiten beim Aufbringen von Lasten zur Folgę haben
konnen.
Deshalb wird der ehemalige Arbeitsraum im Zuge der BaumaBnahmen mit Bohrungen
auf Auflockerungen untersucht und ggf. durch Zementinjektion stabilisiert. Der Abstand
der einzelnen Bohrungen und die jeweilige Teufe wird im Einzelfall nach den ortlichen
Gegebenheiten und den AufschluBergebnissen festgelegt.
Der Schachtschutzbereich hinsichtlich der Ausgasung betragt im Regelfall 20 m im
Radius um den Schachtmittelpunkt. Falls in diesem Bereich Bauwerke oder Leitungen, in
denen sich Gase fangen konnen, vorgesehen sind, miissen SicherungsmaBnahmen zur
Ableitung und Abdichtung der Einrichtungen (z.B. Gasdrainagen, Gasableitungen u.a.)
eingebaut werden.
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4. Zusammenfassung
Bei der Wiedernutzbarmachung ehemaliger Zechenstandorte stellen die aufgegebenen
Schachte ein besonderes Problem dar. Nach heutigem Stand der Technik werden die
Schachte dauerstandsicher mit betonahnlichem kohasivem Materia! verfullt. Im Bereich
dieser Schachte ist ggf. noch der Auflockerungsbereich des Gebirges auBerhalb des Schachtausbaus im Bereich der anstehenden Lockermassen zu iiberprufen. Aus Griinden der
Standsicherheit konnen derartige Schachte grundsatzlich uberbaut werden, wenn nicht aus
anderen Griinden (z.B. Ausgasung) Bedenken bestehen.
Die aus nicht klassierten Lockermassen bestehenden Fiillsaulen ehemaliger Schachte
haben sich ais nicht standsicher erwiesen. Hier kann die Herstellung der Standsicherheit
der Tagesoberflache nachweisbar durch die Nachrechnung des vorhandenen Ausbaus und
der Abdeckung oder — falls dies nicht moglich ist — durch Ertiichtigung oder Erstellung
einer Schachtkopfsicherung hergestellt werden. Diese Schachte miissen auf Dauer fiir die
Beobachtung des Yorhandenseins der Ftillsaule und fiir evtl. NachverfUllungen zuganglich
bleiben.
Falls eine Schachtkopfsicherung aus bergbaulichen oder geotechnischen Griinden
unzweckmaBig ist, kann auch eine Stabilisierung der Lockermassenfiillsaule durch Hochdruckinjektion erfolgen. Solange die Festigkeit des stabilisierten Fiillgutes nicht definiert
»

r

werden kann, ist bei solchen Schachten eine Uberwachung des Yorhandenseins der
Ftillsaule in tieferen Abschnitten, z.B. durch Extensometer, moglich.
Przekazano 15 stycznia 1995 r.
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Problemy likwidacji kopalń węgla kamiennego w Zagłębiu Ruhry
możliwości dalszego wykorzystania istniejących instalacji kopalnianych

Streszczenie
Działalność górnicza, prowadzona od wieków na obszarze Zagłębia Ruhry, w ostatnich
dziesięcioleciach zawężona została do jedynie kilku największych kopalń. Pozostałą po
przeprowadzonych likwidacjach infrasrukturę przekazano, w celu odmiennego jej wykorzyatania, innym gałęziom przemysłu (część budynków wykorzystano m.in. jako biurowce).
Szyby, będące jedynym połączeniem z byłymi wyrobiskami górniczymi, pozostawiono dla
ochrony powierzchni oraz dla zapobiegania ewentualnych zagrożeń wodnych i gazowych.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
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Andrzej TOR
Rudzka Spółka Węglowa S.A.,
Kopalnia Węgla Kamiennego „Siemianowice",
•

Siemianowice Śląskie

Aspekty techniczne, ekonomiczne i społeczne likwidacji kopalni na
przykładzie KWK „Siemianowice^^

Słowa kluczowe
Restrukturyzacja-likwidacja

kopalni

Streszczenie
W opracowaniu scharakteryzowano sytuację kopalni „Siemianowice" w okresie głębokich
przemian gospodarczych zapoczątkowanych w 1990 r.
Omówiono działania restrukturyzacyjne i likwidacyjne w zakresie technicznym i organizacyjnym, prowadzące do uproszczenia modelu kopalni i poprawy efektywności działalności
wydobywczej i likwidacyjnej.
Scharakteryzowano dwa etapy: pierwszy — bezpośrednio przed restrukturyzacją i drugi —
w trakcie i po zaplanowanych działaniach.
W dalszej kolejności przedstawiono skutki społeczne procesu restrukturyzacji i likwidacji
związane z redukcją miejsc pracy, wskazując na możliwość ich złagodzenia poprzez tworzenie
nowych podmiotów gospodarczych działających na bazie uwalnianego majątku'kopalni.
1. Wstęp
Kopalnia „Siemianowice" jest jedną z najstarszych kopalń węgla na Górnym Śląsku.
Struktura terytorialno-organizacyjna i wydobywcza kopalni powstała w wyniku połączenia
w 1975 roku dwóch samodzielnych i sąsiadujących ze sobą zakładów górniczych „Siemianowice" i „Michał".
Historia dzisiejszej kopalni „Siemianowice" jest historią tych dwóch kopalń i sięga
XVIII wieku. Na początku lat ^iziewięcdziesiątych — lat nowej rzeczywistości ekonomiczno-społecznej — kopalnia znalazła się w bardzo niekorzystnej sytuacji techniczno-ekonomicznej. Szybko kurczące się zasoby węgla, znaczne rozproszenie frontu eksploatacyjnego,
duży obszar górniczy, przerost zatrudnienia, konieczność utrzymania wielu niedostatecznie
wykorzystanych obiektów podstawowych i urządzeń, to główne czynniki negatywnie wpływające na kondycję ekonomiczną zakładu w tym okresie.
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W obliczu kryzysowej sytuacji podjęto, przy inspiracji Zarządu Rudzkiej Spółki Węglowej,
program głębokiej restrukturyzacji zakładu. Podstawowym założeniem programu stało się
wydzielenie w obrębie obszaru górniczego części czynnej, w której uzasadnione jest, ze
względów techniczno-ekonomicznych, prowadzenie działalności wydobywczej oraz obszaru
nieczynnego poddanego procesowi intensywnej hkwidacji. Zasadniczymi celami realizowanego programu restrukturyzacji i likwidacji kopalni są:
— zmniejszenie liczby obiektów podstawowych i urządzeń,
— uproszczenie struktury kopalni,
— koncentracja wydobycia,
— zmniejszenie stanu zatrudnienia,
— stworzenie na bazie majątku kopalni nowych podmiotów gospodarczych, stanowiących
źródło miejsc pracy,
2. Techniczne i ekonomiczne aspekty restrukturyzacji i likwidacji kopalni
2.1. M o d e l

kopalni

w 1990

roku

W 1990 roku kopalnia „Siemianowice" była typową kopalnią zespoloną składającą się
z trzech samodzielnych rejonów wydobywczych.
Złoże zostało udostępnione aż 16 szybami, istniały 3 zakłady przeróbki mechanicznej,
4 stacje wentylatorów głównych, 10 oddziałów wydobywczych prowadzących eksploatację
20 ścianami. Tak złożony model kopalni, przy wydobyciu 8400 t/dobę oraz zatrudnieniu
6040 osób, wykluczał efektywne funkcjonowanie zakładu.
Tabela 1. Czynne obiekty podstawowe
Table 1. Active basie objects of the mine

IV kwartał 1991 roku

IV kwartał 1994 roku

Szyby

16

9

Zakłady przeróbcze

3

1

Główne stacje wentylatorów

4

1

Główne odwodnienia

9

7

Obiekty

2.2. L i k w i d a c j a

rejonów

i upraszczanie

struktury

kopalni

Likwidację Rejonu S-II (.,Ficinus")» będącą konsekwencją wyczerpania złoża, rozpoczęto
w październiku 1991 roku po zakończeniu eksploatacji. Początkowo proces likwidacji
prowadzony był przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. Dopiero w 1993 roku
kopalnia otrzymała pierwszą dotację w wysokości 10 mld. zł.
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Piekary Śi.
Szyb "Rozalia ffi
^^Szyb "Podsadzkowy II

99

Szyb "Bańgów*

Siemianowice SI.
[I Szyby "Siemianowice
]

Szyby "Staszic'
Szyb "f^odsadzkowy I"

OBJAŚNIENIA

o

m
n

granica obszaru górniczego 31,5 km2
granica obszaru czynnego
6.1 km2
granica miast
tereny zakładu górniczego
szyby czynne
szyby zlikwidowane
szyby w trakcie likwidacji

Szyb "Teresa"

"Śmiłowski"

Były R e j o n - F i c i n u s "

/
y

Rys. 1. Mapa obszaru górniczego KWK „Siemianowice"
Fig. 1. Chart of mining region of „Siemianowice" Coai Mine

Pomimo ograniczonych środków finansowych w pierwszym kwartale 1993 roku zakończono fizyczną likwidację wyrobisk poziomych i przystąpiono do likwidacji szybów oraz
obiektów powierzchniowych. W lipcu 1993 r. decyzją Ministra Przemysłu i Handlu kopalnia
została postawiona w stan likwidacji. Konsekwencją tej decyzji było przyznanie w 1994
roku znacznej dotacji umożliwiającej racjonalizację procesu likwidacji. Przyznane środki
pozwoliły na dokończenie likwidacji szybów, obiektów powierzchniowych oraz rozpoczęcie
procesu rekultywacji terenu.
W ponad trzyletnim okresie likwidacji rejonu „Ficinus" zlikwidowano m.in. 28 km
wyrobisk dołowych poziomych, 5 szybów, 30 obiektów powierzchniowych, zrekultywowano
3,5 ha terenu.
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20

ilość ścian
ilość oddziałów
ilość rejonów

1990

1991

1992

1993

1994

Rys. Rys. 3. Ilość rejonów, oddziałów wydobywczych i ścian w latach 1990—1994
Fig. 3. Number of areas, flats and longwalls in years 1990—1994

wydobycie w t/d
średnie zatrudnienie
wydajność ogólna kg/pdn
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Rys. Rys. 4. Kształtowanie się wydobycia, zatrudnienia i wydajności w latach 1990—1994
Fig. 4. Output, employment and yield in years 1990—1994
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W przeciwieństwie do rejonu „Ficinus" likwidacja rejonu S-III (,kichał") nastąpiła nie
ze względu na wyczerpanie zasobów, lecz w celu dokonania dalszego uproszczenia struktury
kopalni. W 1993 i pierwszym kwartale 1994 roku wykonano połączenia technologiczne
pomiędzy czynnym rejonem wydobywczym „Rozalia" i rejonem „Michał". Umożliwiły one,
uzasadnioną pod względem techniczno-ekonomicznym eksploatację zasobów węgla znajdujących się w obrębie likwidowanego rejonu.
1 sierpnia 1994 r. zakończono wydobycie w rejonie „Michał". Niezwłocznie po zakończeniu eksploatacji przystąpiono do intensywnej likwidacji wyrobisk dołowych (w 1994
roku zlikwidowano ponad 20 km wyrobisk dołowych poziomych), dwóch szybów i obiektów
powierzchniowych. Tak więc w ciągu stosunkowo krótkiego czasu kopalnia przekształciła
się z zakładu górniczego trzyruchowego w jednoruchowy.
Opisane wyżej przedsięwzięcia przyczyniły się do zdecydowanej poprawy podstawowych
wskaźników techniczno-ekonomicznych w 1994 r. w porównaniu do lat ubiegłych.
2.3. P r o b l e m y

techniczno-organizacyjne

w trakcie likwidacji

kopalni

Wyrobiska dołowe korytarzowe
Podstawowym problemem jest opracowanie planu określającego kolejność oraz sposób
likwidacji wyrobisk. Kolejność likwidacji należy ustalić w ten sposób, aby stanowiła logiczny
ciąg uproszczeń technologiczno-wentylacyjnych. Sposób likwidacji powinien uwzględniać
możliwość ewentualnych przyszłych zagrożeń dla powierzchni (w przypadku wyrobisk
płytko zalegających) oraz koszt likwidacji 1 metra wyrobiska. Ponadto przy wyborze
technologii likwidacji należy uwzględnić ewentualne zagrożenie pożarowe likwidowanej
części kopalni dla wyrobisk czynnych.
Kopalnia likwiduje wyrobiska korytarzowe poprzez otamowanie lub podsadzanie. W przypadkach ekonomicznie uzasadnionych odzyskuje się obudowę chodnikową. Obecnie średni
koszt likwidacji 1 metra wyrobiska wynosi około 1,2 min zł.
Szyby

Likwidacja szybów odbywa się poprzez ich wyzbrojenie, otamowanie wszystkich poziomów, zamknięcie szybu płytą żelbetową oraz zasypanie rury szybowej. Wyzbrojenie
szybu polega na demontażu elementów przedziału drabinowego, rurociągów, kabli, lin oraz
naczyń wyciągowych. Likwidacja dźwigarów oraz prowadników jest ekonomicznie nieuzasadniona oraz niebezpieczna. W przypadkach szybów nie posiadających połączeń ze zbiornikami wodnymi do zasypania stosuje się łupek powęglowy, natomiast w przypadku
konieczności zachowania wodoprzepuszczalności rury szybowej dolomit lub żwir. Średni
koszt likwidacji 1 metra rury szybowej wynosi około 5,0 min zł.
Odwadnianie
Sposób odprowadzania wód kopalnianych jest najistotniejszym problemem technicznym
pojawiającym się w trakcie likwidacji kopalni. Zagadnienie to nie może być rozpatrywane
wyłącznie w aspekcie kopalni likwidowanej, lecz również z uwzględnieniem skutków dla
kopalń sąsiednich. Zaniechanie odprowadzania wód z kopalni „Siemianowice" spowodowałoby
ich grawitacyjne przelanie się do kopalń „Barbara-Chorzów" i „Rozbark". Dla racjonalnego
sposobu odprowadzania wody, zarówno z punktu widzenia kosztów, jak i konieczności
zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa, realizowana jest następująca koncepcja.
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Woda z rejonu „Michał" w ilości około 9 m /min przesyłana będzie specjalnie wydrążonym
przekopem wodnym do pompowni na poz. 630 m kopalni „Barbara-Chorzów".
Odprowadzenie wody z rejonów „Rozalia" i ,J^icinus" wymaga docelowego utrzymania
2 szybów, 2 pompowni oraz przekopu na poziomie 206 m. Będą to jedyne czynne wyrobiska
konieczne do utrzymania po całkowitej likwidacji kopalni. Finalne rozwiązanie stosunków
wodnych likwidowanego zakładu górniczego jest procesem kosztownym wymagającym
wielomiliardowych nakładów.
Obiekty powierzchniowe
Likwidacja obiektów powierzchniowych nie stanowi istotnego problemu technicznego.
Należy jednak wykonać rzetelną analizę stanu technicznego oraz możliwości zmiany ich
przeznaczenia.
Szkody górnicze i rekultywacja
Usuwanie szkód górniczych oraz rekultywacja terenów poprzemysłowych jest procesem
prostym technicznie, jednak bardzo kosztownym. W zależności od fazy likwidacji kopalni
może pochłaniać od 30 do 70% środków przeznaczonych na likwidację.

3. Społeczne aspekty restrukturyzacji i likwidacji kopalni
Mając na uwadze fakt, że kopalnia „Siemianowice" jest podstawowym zakładem miasta,
zatrudniającym obecnie 3280 osób, z których blisko 90% to stali mieszkańcy Siemianowic,
dokonano szczegółowej analizy dotyczącej możliwości zagospodarowania nadwyżek kadrowych w najbliższym otoczeniu kopalni. Analiza realiów górniczego rynku pracy wskazywała
na to, że praktycznie nie można liczyć na przejęcie przez sąsiednie kopalnie zasadniczych
nadwyżek kadrowych zwalnianych przez KWK „Siemianowice". Stwierdzono również, że
sytuacja na lokalnym, pozagórniczym rynku pracy jest również niesprzyjająca. Przemysł
w otoczeniu kopalni przeżywa trudności wynikające z sytuacji gospodarczej i skutków
restrukturyzacji, a sektor prywatny rozwija nie te dziedziny, które przysparzałyby dużej
liczby nowych miejsc pracy. Tak więc zjawisko bezrobocia stanowi istotne zagrożenie dla
obecnych i przyszłych problemów wynikających z likwidacji kopalni zarówno z powodu
liczby bezrobotnych, jak i nikłej podaży ofert pracy. Powyższe, bardzo poważne problemy
społeczne, jak również osiągnięcie przez kopalnię pozytywnych wyników techniczno-ekonomicznych. spowodowały przesunięcie terminu zakończenia eksploatacji w kopalni „Siemianowice" o dwa lata, tj. z 1994 na 1996 r., z zakończeniem likwidacji w 1998.
Dotychczasowe działania kopalni w zakresie polityki kadrowej w kontekście jej likwidacji
sprowadzały się do stosowania następujących instrumentów dostosowawczych:
1) wstrzymanie przyjęć do pracy,
2) redukcja i docelowo likwidacja kształcenia.
3) przesunięcia pracowników do kopalń Rudzkiej Spółki Węglowej lub innych zakładów,
4) stosowanie osłon socjalnych,
5) pomoc dla pracowników zdecydowanych na odejście od dotychczasowego zawodu.
6) kierowanie pracowników do podmiotów gospodarczych powstałych na bazie zwalnianego majątku kopalni.
Aktywnym instrumentem dostosowawczym, prowadzącym do utrzymania dotychczasowych miejsc pracy w dłuższej perspektywie oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, jest
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promocja rozwoju sektora prywatnego bazującego na majątku kopalni. Powszechną formą
prywatyzacji jest zakładanie spółek prawa łiandlowego, najczęściej spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, której udziałowcami są pracownicy przekształcanych oddziałów.
Tą drogą powstały na bazie majątku kopalni „Siemianowice" następujące podmioty
gospodarcze:
— Ciepłownia „Siemianowice",
— Przedsiębiorstwo Transportowe „Eltekon PGP",
— Spółki zarządzające domami wczasowymi kopalni.
Do istniejących przedsiębiorstw przekazano między innymi:
— służby obsługi gospodarczej,
— służby dozorowania,
— oddziały kolejowe,
— warsztaty mechaniczne.
Natomiast do działającej w ramach Rudzkiej Spółki Węglowej — Spółki „Kopalnie
Rudzkie", przekazano następujące oddziały kopalni:
— Straż Pożarną,
— Straż Przemysłową,
— Ośrodek Pomiarów i Automatyki,
— Oddział Robót Przygotowawczych,
— Dział Szkolenia,
— Punkty Opatrunkowe.
Dotychczasowy Dział Mieszkaniowy przekształcony został w spółdzielnię, która administruje substancją mieszkaniową kopalni.
Łącznie w czasie ostatnich 2 lat ze struktury kopalni wydzielono 16 jednostek organizacyjnych, do których przeszło ok. 700 pracowników kopalni. Należy podkreślić, że
restrukturyzacja oddziałów powierzchniowych realizowana jest według kompleksowego programu obejmującego prace przygotowawcze — w zakresie dokumentacji stanu istniejącego,
oraz wdrożeniowe — kończące się praktyczną realizacją przyjętych rozwiązań.
Jak wykazują dotychczasowe doświadczenia, istotne utrudnienia o największym ciężarze gatunkowym stanowią postawy pracownicze, przeciwne proponowanym zmianom.
Występujący brak zainteresowania, nawet w przypadkach dogodnych form przejęcia
majątku kopalni, wynika z niepewności, co do przyszłego, samodzielnego funkcjonowania
poza strukturą kopalni oraz braku rozeznania odnośnie do możliwości świadczenia
usług na zewnątrz.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, że zagadnienie likwidacji kopalni nie może
być rozważane tylko w aspekcie techniczno-ekonomicznym. Bardzo ważny jest czynnik
społeczny. Decyzja o likwidacji kopalni nie może być podjęta bez szczegółowej analizy
jej skutków społecznych. Ponadto program likwidacji powinien być realizowany w powiązaniu z realiami rynku pracy w bezpośrednim otoczeniu kopalni. Doświadczenia
kopalni „Siemianowice" dowodzą, że proces likwidacji nie może przebiegać w zbyt
krótkim czasie, a jego rozłożenie na dłuższy okres, znacznie łagodzi problemy społeczne
związane z redukcją miejsc pracy. Tylko w takim przypadku proces ten przebiega
w sposób bezkonfliktowy, bez większych napięć społecznych. Proces tworzenia nowych
miejsc pracy przez zakładanie podmiotów gospodarczych działających na bazie zwał258
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nianego majątku likwidowanej kopalni powinien byc w początkowym okresie wspomagany
j

przez ulgi finansowe, np. na drodze ograniczania płatności z tytułu dzierżawy itp.
W zakończeniu rozważań dotyczących społecznych aspektów likwidacji kopalni należy
zwrócić uwagę na konieczność opracowania koncepcji w zakresie możliwości prowadzenia
działalności pozagórniczej po zakończeniu eksploatacji. W kopalni „Siemianowice" planuje
się, w końcowym okresie eksploatacji i po zakończeniu wydobycia, realizację na dużą
skalę lokowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Zakłada się również podjęcie
produkcji wody pitnej i przemysłowej na bazie wód dołowych oraz szereg dodatkowych
procesów produkcyjnych wykorzystujących istniejący majątek kopalni. Działania te mają
również na celu zapewnienie miejsc pracy po zakończeniu wydobycia i maksymalnym
złagodzeniu problemu bezrobocia.
4. Podsumowanie
Zaprezentowany model restrukturyzacji i likwidacji kopalni „Siemianowice" wydaje się
modelem optymalnym dla kopalni wieloruchowej o skomplikowanej strukturze.
1) Poprzez wykonanie połączeń technologicznych pomiędzy rejonami „Michał" i „Rozalia"
następuje optymalne wykorzystanie złoża przy zachowaniu ciągłości procesu likwidacji.
2) Bardziej efektywnie są wykorzystywane urządzenia i obiekty (szyby, urządzenia
przewozowe, zakład przeróbczy). W poprzednim okresie wykorzystanie wyniosło około
50%, a obecnie 80—90%.
3) Uzyskana została koncentracja wydobycia na stosunkowo niewielkim obszarze, co
skróciło drogi odstawy i transportu.
4) Urządzenia i sprzęt z rejonu likwidowanego nadal wykorzystywane są w części
czynnej kopalni,
5) Część załogi pracuje zarówno na rzecz rejonu czynnego, jak i likwidowanego, co
obniża koszty likwidacji.
6) Na bazie uwalnianego majątku kopalni powstają podmioty gospodarcze stające się
źródłem nowych miejsc pracy.
7) Realizowany model pozwala na systematyczny, lecz płynny, a nie skokowy, spadek
zatrudnienia.
Proces restrukturyzacji w kontekście likwidowanej kopalni „Siemianowice" sprowadza
się do maksymalnego uproszczenia jej struktury i w miarę precyzyjnego podziału na część
czynną i likwidowaną. Dokonanie takiego podziału umożliwia prowadzenie efektywnej
działalności wydobywczej i likwidacyjnej.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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Technical, economic and social aspects of mine liquidation on the
example of ,,Siemianowice'' Coal Mine
Abstract
The work characterises the situation of the „Siemianowice" Mine during the period of
profound economic changes initiated in 1990.
Restructuring and liąuidation actions in technical and organisational field were described,
leading to the simplification of the mine model and efficiency improvement in the scope
of production and liąuidation activity.
Two stages were described: first immediately before restructuring and the second during
and after the planned activities.
Next, the social effects of the restructuring and liąuidation process, connected with
reduction of employment, were presented, and possibilities of diminishing their impact by
creation of new companies operating on the basis of released assets of the mine.
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Ocena zagrożenia wstrząsami w oparciu o analizę częstotliwości
narożnych sygnałów rejestrowanej emisji sejsmoakustycznej

Sło>va kluczowe
Eksploatacja górnicza-zagroienia

tąpaniami-sejsmoakustyka

Streszczenie
W pracy przedstawiono możliwość pełniejszej interpretacji emisji w celu bardziej efektywnej
oceny zagrożenia tąpaniami. Wprowadzono rozmiary spektralne pęknięć, jako nową cechę emisji,
wynikającą z analizy widmowej rejestrowanych sygnałów. Opracowano model matematyczny
rozkładu statystycznego tej cechy oraz metody estymacji jego parametrów. Cecha ta w porównaniu
z energią sygnałów pozwala na bardziej jednoznaczną ocenę zagrożenia.
1. Wprowadzenie
Jednym z głównych nośników informacji o przebiegających w górotworze procesach
geodynamicznych jest emisja sejsmoakustyczna (Zuberek 1988). Dlatego wykorzystuje się
ją powszechnie do oceny zagrożenia tąpaniami w kopalniach podziemnych. Pełne odwzorowanie procesu pękania górotworu wymaga coraz doskonalszych systemów rejestrujących
emisję. Systemy takie muszą zapewniać cyfrową rejestrację sygnałów w odpowiednio
szerokim paśmie częstotliwościowym. Jak pokazano w pracy Cianciary i Dworaka (1994),
dolny zakres pasma emisji sejsmoakustycznej jest przesunięty w kierunku niższych wartości,
i wynosi kilkadziesiąt Hz. Stosowana obecnie w kopalniach aparatura ARES z transmisją
TSA-4 o paśmie częstotliwościowym w zakresie od 60 do 2000 Hz spełnia te wymagania.
Dla uzyskania niezniekształconych zapisów sygnałów konieczne jest również odpowiednie
mocowanie czujników. Tak prowadzona rejestracja umożliwia analizę emisji w dziedzinie
widmowej, rozszerzając znacznie jej możliwości interpretacyjne.
W pracy tej podjęto próbę takiej analizy wykorzystując tzw. częstotliwość narożną rejestrowanych sygnałów. Częstotliwość narożna jest pojęciem znanym w sejsmologii i powszechnie
używanym do opisu źródeł wstrząsów (Gibowicz 1989). Jak wiadomo, określa ona tzw. rozmiary
spektralne pęknięć, które można zapisać w następującej formie (Gibowicz 1989)

dk =
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gdzie:
VR — prędkość propagacji pęknięcia,
fok — częstotliwości narożne sygnałów,
dk — rozmiary spektralne pęknięć.
Ze względu na ogólny charakter tej zależności można przyjąć, że
= Vp, gdzie Vp
jest prędkością fali poprzecznej.
Rozmiary pęknięć, obok energii czy też aktywności, stanowią równoprawną cechę
opisującą emisję. Cecha ta zgodnie z naturą emisji podlega rozkładowi statystycznemu
i jest traktowana, podobnie jak energia, jako zmienna losowa. Rozmiary spektralne pęknięć
w odróżnieniu od energii w małym stopniu podlegają dyssypacji przestrzennej. Umożliwia
to tym samym bardziej jednoznaczny opis zagrożenia, w przypadku gdy nie jest możliwa
lokalizacja źródeł emisji (pęknięć). Przedstawiona w tej pracy analiza prowadzona była na
podstawie emisji zarejestrowanej systemem ARES z poszerzonym pasmem od 60 do 2000 Hz
w ZG „Polkowice".
Algorytmy oraz programy komputerowe zostały tak zoptymalizowane, aby obliczenia
mogły być prowadzone w czasie realnym. Wyniki tych badań posłużyły do opracowania
systemu monitorowania zagrożenia górniczego wstrząsami górotworu, którego idea została
przedstawiona w pracy B. Cianciary i M. Dworaka (1994).
Funkcja ryzyka zdefiniowana została jako prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska
o rozmiarze „d", większa od zadanej wartości w formie parametru.
2. Rozkład statystyczny rozmiarów pęknięć
Analizując mechanizm powstawania zjawisk sejsmoakustycznych (pęknięć górotworu)
(Gibowicz 1989), można wyciągnąć ogólny wniosek, że wywołane nimi przebiegi, można
aproksymować modelem sygnału pasmowego z rozmytą prawą granicą. Rejestrowane sygnały
sejsmoakustyczne zawierają pewien poziom szumu, a ponadto powinny być traktowane jako
realizacje pewnego procesu stochastycznego (Cianciara B. 1992; Kornowski 1992). Jak
pokazano w pracy Cianciary B. (1992) odpowiednio wygładzone spektra sygnałów mogą
być aproksymowane następującym modelem:
G(f) = A I S ( f - fo)l^ + C

(2)

gdzie:
S(f) —• widmo obwiedni sygnału,
C — poziom szumu,
fo — częstotliwość środka pasma.
Na rysunku 1 przedstawiono przebieg widma mocy typowego sygnału rejestrowanego
w ZG „Polkowice" oraz jego aproksymację modelem (2),
Stwierdzenie, że sygnały sejsmoakustyczne mają charakter pasmowy (co wynika z modelu
(2)), umożliwia traktowanie częstotliwości narożnej jako częstotliwości środka pasma foDaje to możliwość wyznaczenia jej w formie środka ciężkości widma mocy, czyli:
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Rys. 1. Widmo mocy typowego sejsmoakustycznego sygnału empirycznego oraz jego aproksymacja
modelu matematycznego
Fig. 1. The plot of relationship between the seismoacoustic signal power spectrum in dependence
of frequency for empirical signal and its model

fo =

N
Z
6(fk)fk
k=l
N

I
k=l

6(fk)

(3)

gdzie:
N — liczba próbek,
6 — widmo mocy sygnału.
Przedstawione tutaj rozważania pozwalają na opracowanie stosunkowo prostego sposobu
estymacji parametru opisującego częstotliwość narożną. Jak już wspomniano, parametr ten
określa rozmiary spektralne pęknięć „d", zgodnie ze wzorem (1). Prowadzone badania
wskazują, iż rozmiary „d" lepiej niż inne cectiy charakteryzują proces emisji. W granicach
pola obserwacyjnego sejsmoakustyki rozmiary pęknięć praktycznie nie podlegają dyssypacji
przestrzennej. Dlatego cecha ta jest szczególnie przydatna do analizy, w przypadku gdy
nie jest możliwa lokalizacja źródeł emisji.
Rozmiary „d", podobnie jak inne cechy emisji, mają charakter losowy, dlatego bardzo
istotnym elementem jest określenie ich rozkładu prawdopodobieństwa. Wykorzystana w tym
celu zostanie zależność pomiędzy omawianą cechą a energią zjawisk zredukowaną do źródeł
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emisji. Zależność ta ma charakter statystyczny i może być przedstawiona w postaci regresji
liniowej (Cianciara A. 1995):
dk = a Ek + lik

(4)

gdzie:
a — współczynniki,
Ek — energie zjawisk,
lik — czynnik losowy.
Zgodnie z podstawowymi twierdzeniami rachunku prawdopodobieństwa (Papoulis 1972),
rozkład zmiennej losowej „d" może być wyrażony za pomocą znanego z literatury rozkładu
energii (Cianciara B., Cianciara A. 1994):
B

-

FD(d) = 1 - exp - A
*

do

-1
-

1
(5)

gdzie:
A i B — parametry rozkładu,
do — minimalny rozmiar w danym ciągu pomiarowym.
Na rysunku 2 przedstawiono przebieg typowej dystrybuanty empirycznej rozmiarów oraz
aproksymację modelem teoretycznym (5).
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Rys. 2. Rozkład empiryczny ,^oaniarów spektralnych" i jego matematyczny model
Fig. 2. Empirical distribution of „spectral sizes** and its mathematical model
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3. Zastosowanie analizy rozmiarów do oceny zagrożenia
Ocena zagrożenia najczęściej definiowana jest jako ryzyko wystąpienia wstrząsu, w formie
prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk przewyższających określony poziom (Lomnitz
1974; Cianciara B., Cianciara A. 1994). W przypadku rozmiarów „d" definicja ta przyjmuje
następującą postać:
R = 1 - FD(d)

czyli
-B

R(d.) = 1 - exp - A

do

V

-

1

(6)

/

gdzie:
dp — parametr określający wartość progową rozmiaru zjawisk.
Na podstawie ciągu pomiarowego zarejestrowanego w określonym „oknie czasowym" wyznaczane są parametry A i B rozkładu (5), które określają wartość ftinkcji ryzyka R(dp) w tym
oknie. Estymacja parametrów prowadzona jest w opatciu o kryterium największej wiarygodności,
dając najbardziej efektywną ocenę o najmniejszej wariancji (Bartoszewicz 1989).
Przy założeniu niezależności poszczególnych pomiarów funkcja wiarygodności zdefiniowana została następująco (Bartoszewicz 1989):
N

L(A,Blai

ttN)

= n

W
(7)

gdzie:
f(d)

gęstość rozkładu prawdopodobieństwa rozmiarów D.

Podstawiając wartości f(d) wyznaczone na podstawie zależności (5) funkcja wiarygodności
przyjmuje postać:
r

N

L(A, B 1 a i , . . . , ajsi) = (AB)^ exp B

>

E

Vk

N

exp - A Z
k= I

Bv,

\

/

(8)

4
gdzie: vic = In
do

Wyznaczając maksimum funkcji wiarygodności dochodzi do następującego nieliniowego
układu równań:
^ -

Z e®^^ - N = O
k=l

N

N

^

B

Sekcja IV

- A

Z Vk
k= 1

+

Z Vk = O
k=l
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Układ ten można rozwiązać stosując metodę rekurencyjną, w formie:
N
Bs =

N
As E
k=l

N
+ z Vk
k=I

N
As =

^

(10)

k=l

Rozpoczynając od wartości startowych Bo = 1, Ao =

N
N

A Z e'''^ - N
k=l

Obliczenia prowadzimy tak długo, jak długo odpowiednie różnice pomiędzy kolejnymi
krokami nie spadną poniżej zadanych doldadności SA i SB, czyli:
l A s - i - Asi < 5A

i

IBs-i - Bsl < 8B

Przesuwając okno czasowe, dla którego wyznaczana jest wartość funkcji ryzyka, o ustalony
krok otrzymamy przebieg zmienności omawianej funkcji w czasie. Przebieg ten stanowi
podstawę oceny zagrożenia wystąpieniem wstrząsu (tkaniami).
Na rysunku 3 przedstawiono wykres funkcji ryzyka estymowanej na podstawie danych
pomiarowych zarejestrowanych w ZG „Polkowice" aparaturą o poszerzonym paśmie częstotliwościowym.
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Rys. 3. Przebieg zagrożenia sejsmicznego obliczonego w oparciu o rozmiary spektralne
Fig. 3. The relationship between the „seismic hazard'* calculated from »,spectral sizes'* and time
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Analizując ten wykres widzimy charakteiystyczne zachowanie się funkcji ryzyka w czasie
otaczającym wystąpienie wstrząsu.
Dla porównania na tym samym zbiorze danych przeprowadzono obliczenia funkcji
ryzyka w oparciu o energie sygnjrfów. Wyniki obliczeń przedstawiono na rysunku 4.
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0.8 —

Q>

0.6 —

0.4

0.2

40
60
Czas t [godz]
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Rys. 4. Przebieg zagrożenia sejsmicznego obliczonego w oparciu o energię sygn^ów
Fig. 4. The relationship between the ,;sei5niic hazard" ca1cu]aled from eoergy and time

4. Podsumowanie
Jednym z podstawowych czynników, który powoduje wieloznaczność, a tym samym zmniejszenie skuteczności oceny zagrożenia, jest w praktyce przemysłowej brak możliwości lokalizacji
źródeł zjawisk. Jest to szczególnie istotne w przypadku analizy prowadzonej na podstawie energii
zjawisk. CMcaz^o się, że wprowadzenie do analizy rozmiarów zjawisk pozwala w znacznym
stopniu wyelimirK)wać te trudności. Widzimy to porównując przebiegi funkcji ryzyka obliczone
w oparciu o rozmiary „d" (rys. 3) oraz na podstawie energii sygnałów (rys. 4). Przebiegi funkcji
ryzyka wyznaczonej z energii są rozmyte i źle wskazują momenty wystąpienia wstrząsów.
Wprowadzenie do interpretaqi rozmiarów zjawisk stanowi dodatkowy element umożliwiający pełniejszą ekstrakcję informacji o zagrożeniu tąpaniami, zawartej w rejestrowanej
emisji sejsmoakustycznej. Opracowane algorytmy mogą zostać wykorzystane w praktyce
przemysłowej do monitorowania zagrożenia tąpaniami. Przemysłowe zastosowanie tej metody
wymaga odpowiedniego dostosowania układu pomiarowego, tak aby sygnjdy były rejestrowane
w pełnym zakresie częstotliwościowym.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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Estimation of seismic hazards on the base of the corner frequency
analysis of seismoacoustic signals

Abstract
Improved interpretation of seismoacoustic emision in order to more eficient rock-burst
łiazard estimation has bcen presented in tłiis article. A new seismoacoustic emision parameter,
called „spectral size" łias been introduced. This parameter allow to estimate the source of
seismoacoustic signals. Mathematical model of „spectral sizes" distribution has been introduced
and the method of distribution coefficients estimation has been worked out.

Mat. Kc»if. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '95. s. 271—288

G. KLAMMER
Deutsche Montaotechnologie (DMT^, Essen (Niemcy)

Zapobieganie zagrożeniom tąpaniami w niemieckim górnictwie węgla
kamiennego

Słowa kluczowe
Zagrotenia
tąpaniami-rozpoznawanie-zapobieganie-organizacja
Streszczenie
Przepisy górnicze wymagają spełniania przez kopalnie określonych wymogów odnośnie
prowadzenia robót gómiczycli. Przedsięwzięcia oceniające stan zagrożenia tąpaniami prowadzone są przez kopalnie wespół z ekspertami naukowymi. Takimi przedsięwzięciami jest
np. drążenie otworów badawczyctk. W przypadku rozpoznania zagrożenia stosuje się wiercenia
w celu przeprowadzenia strzelań odprężających. Prowadzenie tych robót musi być kontrolowane poprzez wiercenia dodatkowe. Artykuł opisuje system wykonywania i kontroli t ^ a ń .
Przedsięwzięcia ta muszą być prowadzone i nadzorowane przez ekspertów wesp(M z czynnikami kopalnianymi.
1. Wprowadzenie
2^pobieganie zagrożeniom tąpaniami w niemieckim górnictwie węgla kamiennego rozuniie
się jako zapobieganie temu zagrożeniu w Zagłębiu Ruhry. Profilaktyka ta zajmuje się
zapobieganiem tąpnięciom pokładowym (tzn. wszystkie przedsięwzięcia są skoncentrowane
na ocenie skłonności pokładów węglowych do tąpań), ł)adaniu skał nadkładu na ich
własności wytrzymałościowe i odksztidceniowe w celu umożliwienia rozpoznania zagrożenia
tknięciem i — jeżeli to konieczne — również jego zwalczania.
Koniczne do tego przepisy ustalone są przez Wyższy Urząd Górniczy Landu Nordrhein-Westfałen w „Wytycznych dla zwalczania zagrożed tkaniami" (1) oraz w dalszych
uzupełniających rozporządzeniach. Przez Stacje ds. zapobiegania zagrożeniom tąpaniami
przy Instytucie Niemieckiej Techniki Górniczej (DMT) — wcześniej Związek Górnictwa
Węgla Kamiennego — opracowane zostały teksty regulujące szczegóły tej profilaktyki.
Teksty te, zalecenia oraz instrukcje służtx)we [2, 3], jak również wskazówki [4, 5,
6], są w miarę potrzeb modyfikowane i odzwierciedlają najnowszy stan techniki oraz
gwarantują optymalne bezpieczeństwo przy odpowiednich nakładach. Poza powyżsżym
istnieje cały szereg publikacji opisujących nowsze osiągnięcia naukowe i praktyczne
w tym zakresie. Część tych nowych doświadczeń zdobywana jest w ramach projektów
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badawczych. Obszerny opis techniki zapobiegania tąpaniom w niemieckim górnictwie
węglowym znajduje się w książce autorstwa Dr. G. Brayner pt. Tąpnięcia i zapobieganie
im wydanej w roku 1992.

2. Oi^anizacja
„Wytyczne dla zwalczania zagrożeti tkaniami" wymagają powołania inżyniera ds. t ^ a ń ,
który dyscyplinarnie podpoorządkowany jest głównemu inżynierowi górniczemu. Inżynier
ds. tąpań zdobywa wiadomości z zakresu profilaktyki w ramach siedmiodniowego kursu
przeprowadzonego przez DMT w regionalnie przeprowadzanych szkoleniach okresowych.
Główny inżynier górniczy zobowiązany jest do włączenia głównego mierniczego górniczego
do oceny ewentualnych zagrożeń tąpaniami. W zakresie obowiązków głównego inżyniera
górniczego leży również organizacja przepływu informacji do kierownictwa odpowiednich
oddziałów oraz ustalenie zakresu odpowiedzialności.
Główny mierniczy górniczy:
— sprawdza w fazie planowania, w jaki sposób uniknąć można niel)ezpiecznego
usytuowania wyrobisk górniczych,
— kontroluje mapy pokładowe pod kątem ewentualnych zagrożeń tkaniami,
— współuczestniczy przy ustalaniu metod zapobiegania tym zagrożeniom,
— zaleca wykonanie odpowiednich planów oraz mierniczej oceny uzyskanych wyników.
Zadaniem inżyniera ds. tąpań jest:
— ustalenie przedsięwzięć wspólnie z głównym inżynierem górniczym, głównym mierniczym oraz rzeczoznawcą,
— nadzór i ocena przedsięwzięć oraz odpowidnie reagowanie na wyniki wskazujące
na zaistnienie zagrożenia,
— informowanie o wszystkich przedsięwzięciach osób odpowiedzialnych w danym
regionie, a szczególnie głównego inżyniera górniczego,
— kontrola oraz udostępnianie odpowiednich środków technicznych, jak np. wiertnice
i oprzyrządowanie,
— szkolenie i instruowanie osób dozoru oraz zespołów wiertaczy.
Inżynierowi ds. tąpań są dla wykonania powierzonych mu zadań podporządowane
osoby dozoru oraz zespoły wiertaczy. Są oni zobowiązani do przeprowadzania zleconych
im prac zgodnie z przepisami oraz do informowania inżyniera dś. tąpań o wynikach
tych prac. Jak już zostało nadmienione, przy ustalaniu przedsięwzięć uczestniczy również
rzeczoznawca.
Rzeczoznawcami są osoby zatwierdzone przez Wyższy Urząd Górniczy i w normalnym
przypadku zatrudnione są przy Stacji ds. zapoobiegania zagrożeniom tkaniami przy DMT.
Osoby te posiadają wieloletnią praktykę w zakresie profilaktyki przeciwtąpaniowej i zobowiązani są swe zadania wypełniać sumiennie, niezależnie oraz bezstronnie.,
W wielu przypadkach rzeczoznawca uczestniczy już w fazie planowania.
Szczególnie intensywna współpraca ma miejsce przy ustalaniu programów wi^ceń
testujących oraz metod kontroli (rys. 1).
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Doświadczenie

P r o g r a m staje sie częścią
p l a n u d o p u s z c z e n i a do ruchu.

uczestników.

Rys. 1. ProgDozowaaie obszarów możliwego zagrożenia tąpaniami
Fig. 1. Forecasting of possible rockburst hazard fields

„Wytyczne dla zwalczania zagrożeń tąpaniami" stawiają wymagania przeprowadzania
w regularnych odstępach czasu oceny zagrożenia tąpaniami dla wszystkich wyrobisk węglowych znajdujących się w ruchu bądź też w fazie planowania. Pomocne w tej ocenie
są ww. Wytyczne, specjalny formularz dla oceny ewentualnego zagrożenia oraz doświadczenie
osób przeprowadzających ocenę. Wynikiem tej oceny jest, w przypadku konieczności,
ustalenie programu wierceń testujących. Program ten staje się obowiązującą częścią ruchu
górniczego zatwierdzonego przez Urząd Górniczy.
W tym kontekście przedstawiono opracowany preez Stację ds. tąpań wykaz obszarów,
w których przeprowadzanie odprężeń było konieczne (szczegółowiej później) oraz zaismiałych
tąpnięć.
3. Ocena zdolności węgla do tąpnięć
W gónictwie niemieckim występuje szeroka gama węgli: od węgla gazowo-płomiennego
przez węgiel koksowy i chudy do antracytu.
Mimo, że antracyt jest bardzo wysoko uwęglony, to jednak tąpnięcia w jego pokładach
(mimo spełnienia innych warunków zaistnienia tąpnięcia) do tej pory nie wystąpiły.
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•
•

kontrolowane

Rok
wyrobiska

Ilość tapnieć

ilość
wyrobislc
odprężanych

suma

cie£kie

1981

480

7 8 (= 1 6 %)

1

-

1982

390

4 1 ( = 1 1 %)

5

-

1983

560

6 0 {= 11 %)

3

1

1984

583

6 9 (= 1 2 %)

7

-

1965

588

57 (=10%)

2

1

1986

570

7 6 ( » 1 3 %)

-

1987

514

6 4 (= 1 2 %)

2

-

1

.

•

1

1988

530

92(«17%}

2

1

1989

460

76 (=17%)

-

-

1990

486

92 (=19%)

1

-

1991

503

8 9 (= 1 8 %)

1

-

1992

525

78 {«15%)

-

•

1993

495

6 8 (= 1 4 %)

2
(Z 2 6 )

rou2na

przeć i^tna

-,514

7 2 (= 1 4 %)
»

-

( 2 3)

2

Stand 01.01.94
Rys. 2. Kontrolowane wyrobiska 1981—1993
Fig. 2. The controlled workings in 1981—1993

W związku z powyższym musi zostać postawione pytanie, jakie znaczenie mają mechaniczne właściwości węgla dla zaistnienia tąpnięcia. Rozumiana jest tutaj zdolność węgla
obciążonego ciśnieniem do akumulowania energii i jej gwałtownego wyzwolenia. Do badań
tych zastosowana została prasa wysokociśnieniowa ze stanowiskiem wiertniczym (rys. 3).
Próbka węgla w formie (obejmującej wszystkie jej płaszczyzny) zostaje poddana obciążeniu
pionowemu. Następnie zostaje przewiercona na adej swej długości.
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5.

Próbka węgla
Pomiar siły
Pomiar posuwu
Zwierciny
P o m i a r siiy

6.

Regulacja

7.

Pomiar posuwu
Przyrząd sterujący
i wzmacniajacy

1.
2.

3.
4.

8.

wysokości
;

rcre— S,

Siecer- ur.ri

yerstźifkerarr;richxng

a

Rys. 3. Prasa wysokodśnieniowa ze stanowiskiem wiertniczym
Fig. 3. High pres surę press witb the boring stad OD

Ilość zwiercin, występujące siły i ciśnienie oddziałujące na koronkę wiertniczą, wielkość
posuwu prasy, jak również efekty akustyczne są rejestrowane. Początkowy nacisk pcisy
nie jest stale utrzymany i w miarę wycłiodu zwiercin obniża się jego wielkość. Według
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tej zasady dokonuje się wielokrotnych wierceń w każdej próbce węglowej. Na rysunku 4
przedstawiono na osi poziomej nacisk prasy, a na osi pionowej uzyskaną ilość zwiercin
w stosunku do normalnego wychodu. Wychód normalny obliczony jest ze średnicy koronki
wiertniczej, długości otworu oraz współczynnika nasypywania. Jednoznacznie można zaobserwować, że węgiel antracytowy przy 60 MPa oddaje już lO-krotnie więcej zwiercin niż
wynikałoby to z wychodu normalnego. Równocześnie nie występują żadne gw^owne
zjawiska odprężające w otworze. Można wyciągnąć wniosek, że węgiel ten nie zakumulował
większej energii.
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c
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>c
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Li
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aCD

^

efekt

-akustyczny

Druck (MPa)

Rys. 4. Próba wiertnicza. Ciinienie — wychód zwiercin
Fig. 4. Boring test. Pressure — drillings flow-off

Całkiem inaczej zachowuje sę węgiel koksowy. W tym przypadku obserwuje się znikomy
raczej przyrost ilości zwiercin pod zwiększonym obciążeniem, ale w węglu występują
gwałtowne pęknięcia, wskutek których dochodzi do zakleszczania koronki, a nawet do jej
obcięcia.
W wyrobiskach górniczych obserwowane są podobne zjawiska. Wysoko uwęglony węgiel
pod dużym obciążeniem reaguje dużą ilością zwiercin na próby wiertnicze, a wiercenia
w pokładach o niższym stopniu uwęglenia prowadzą do podwyższonego, ale nie wysokiego
wychodu zwiercin w połączeniu z gw^townymi załamaniami ścianek otworu prowadzącymi
do zakleszczania żerdzi wiertniczych.
Nad dalszym poznawaniem zależności oraz różnic pracują rzeczoznawcy Stacji ds. tąpań
w ramach projektów badawczych.
Dla praktyki decydujące j^t^ że w pokładach wysoko uwęglonego tylko w wyjątkowych
przypadkach stosuje się przedsięwzięcia dla rozpoznawania zagrożenia tkaniami.
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4. Ocena właściwości wytrzymałościowych i odkształceniowych górotworu
Wcześniejsze badania zaistniałych tąpnięć wykażmy, że otaczające pokład skały, a szczególnie rodzaj skał w stropie pokładu, odgrywają zasadniczą rolę. Stwierdzenie to znalazło
swoje odbicie w Wytycznych.
Dla przeprowadzenia podziału między obszarami bez zagrożenia i obszarami, w których
istnieją warunki dla ewentualnego wyst^ienia zagrożenia tąjHiięciami, wprowadzono pojęcie
,możliwego zagrożenia". I tak mamy do czynienia z „obszarem możliwego zagrożenia
tąpnięciem", jeżeli w odległości mniejszej niż 10 m znajduje się w stropie pokładu ława
piaskowcowa o grubości min. 5 m lub innej skały o porównywalnej zwięzłości oraz
spełnione są dalsze warunki. Znaczenie ma również ława piaskowca większej grubości łub
innej skały o porównywalnej zwięzłości w odległości mniejszej niż 5 m w spągu pokładu.
W ocenie uwzględnia się większą ilość informacji geologicznych dla uzyskania optymalnego
wyniku. Informacje geologiczne uzyskuje się najczęściej z opisu rdzeni otworów wiertniczych,
którego podstawą są badania makroskopowe.
Na tej podstawie trudno jednak otrzymać precyzyjną informację na temat zwięzłości.
Badania ok. 1200 rdzeni piaskowca oraz 700 rdzeni łupka piaszczystego [8, 9] wykazały,
że nie wszystkie piaskowce, ale za to część łupków piaszczystych, spełniają warunki,
pozwalające na zaliczenie do skał w myśl Wytycznych (rys. 5),
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Rys. 5. Kompeoentny górotwór
Fig. 5. Competente rock-strata
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Skalą dla tej oceny są rdzenie z obszarów tąpiących o określonych wartościach
wytrzym^ościowych i odkształceniowych. Skała bez pęknięć (załamań) opiera się panującemu
ciśnieniu, gromadząc w ten sposób energię sprężystą, i przenosi ciśnienie na pokład.
Kryteriami oceny jest zbiór parametrów zniszczenia mechanicznego i sprężystości uzależnionych od płaszczyzn pokładu. Uproszczone objaśnienia przedstawiono na rysunku 6.
W cómei części orzedstawionv iest nrofd rdzenia z łunku niaszczYSteco z wkładkami
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Rys. 6. Makroskopowa ocena skał w kontekście wytrzymałości i odkszt^ceń
Fig. 6. Rock strenglit and deformation macroscopic estimation
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piaskowca; mimo że zawartość łupku piaszczystego jest duża, to mamy do czynienia
z ekstremalnie zwięzłym górotworem. Rozpoznać to można na podstawie ciemno zaznaczonych miejsc na profilu rdzenia. Dolna część rysunku pizedstawia w pojęciu makroskopowym piaskowiec, jednak własności wytrzymałościowe nie są w żadnym zakresie tak
duże, że mamy tutaj do czynienia ze zwięzłą lub ekstremalnie zwięzłą skałą.
Znaczenie dla praktyki:
Optymalna ocena skał sąsiadujących z pokładem w kierunku ich właściwości sprzyjających
wyzwoleniu tknięcia przez rdzeniowanie otworów wiertniczych w stropie i spągu pokładu
— daje odpowiednią bazę dla planowania,
— podnosi bezpieczeństwo oraz
— ogranicza nakłady w ruchu dołowym,
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Rys. 7. Wiercenia rdzeniowe w stropie (1) i spągu (2) oraz ocena
Fig. 7. Roof and floor core-borings
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5. Pr^dsięwzięcia zapobiegawcze
Wych(xizę z założenia, że takie przedsięwzięcia są ogólnie znane, dlatego będą one
poruszone tylko dla kompletności referatu.
Jeżeli istnieją wątpliwości co do rozkładu ciśnień w górotworze, to można te ciśnienia
określić za pomocą trzy- lub dwuwymiarowycłi modeli obliczeniowych.
Zasadniczo należy tak projektować wyrobiska górnicze, aby nie znajdowały się one
w strefacli zwiększonycłi ciśnień. Szczególnie istotne jest to dla poWadów ze zwięzłymi
skałami otaczającymi.
Należy przestrzegać parę zasadniczych reguł:
— nie prowadzić wydobycia w filarach,
— nie pozostawiać resztek węglowych,
— rozruch ścian prowadzić od zrobów do pola,
— jeżeli to możliwe, nie prowadzić wyrobisk przez strefy zwiększonych ciśnień.
Dalsza możliwość wynika z wybierania pokładów odprężających. Pierwszy wybrany
zostaje pokład o „miękkich" skrach otaczających, a następnie w możliwie krótkim
odstępinie czasu pokład zagrożony tąpaniami. Pokład odprężający może leżeć zarówno
poniżej, jak i powyżej pokładu zagrożonego. Wybranie pokładu niżej zalegającego jest
najczęściej bardziej korzystne.
Istnieje również możliwość ,/ozmiękczania pokładu" przez długotrwałe wtłaczanie wody.
Dzięki nasyceniu wodą zanika skłonność węgla do nagłych i gwidtownych pęknięć. Tak
w laboratorium, jak i w praktyce wtłaczanie wody osiągnęło pozytywne rezultaty.
6. Przedsięwzięcia rozpoznawcze oraz nadzoru
Jak już wstępnie napomknięto, Wytyczne wymagają w ramach dopuszczenia do ruchu
dołowego dokonania oceny złoża'pod Icątem możliwego zagrożenia tąpaniami. To znaczy,
że dla każdego wyrobiska węglowego musi zostać stwierdzone:
— czy w stropie pokładu znajdują się odpowiednie skały,
— czy istnieją dalsze czynniki (geologiczne i geometryczne), które przyczyniają się do
wzrostu ciśnienia.
Jeśli mamy do czynienia ze zwięzłym stropem oraz istnieje przynajmniej jeden dalszy
czynnik, to obszar możliwego zagrożenia został już zdefiniowany.
W tym przypadku musi powstać program wierceń testujących oraz odprężających, który
wchodzi w skład planu dopuszczenia do ruchu. Program ten zawiera doldadny opis
koniecznych przedsięwzięć, jak np. małośrednicowe wiercenia (testowanie) w ociosach
ruchomych (czoło przodka, front ściany) oraz stacjonarne urządzenia kontroli ociosów
stojących, które w sąsiedztwie oddziałów są konieczne. Zasadniczo są to małośrednicowe
otwory testujące wykonywane w ociosach ruchomych każdego dnia, w którym obłożenie
ma miejsce oraz m.in. raz w tygodniu w ociosach stojących. Kontrola ociosów stojących
może być przeprowadzana również za pomocą urządzeń stacjonarnych, takich jak plastikowe
sondy obrotowe, plastikowe sondy obrotowo-wstrząsowe czy sondy odkształceniowe.
Małośrednicowe wiercenia testujące wykonywane są ręcznie za pomocą pneumatycznie
n ^ d z a n y c h wiertarek w odcinkach metrowych.
«
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T8
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T8

T8

T8

co

3 M - Linie

T=

wiercenie

testujące

M : g r u b o ś ć p o k i a d u w (m) musi być ustalona przed w i e r c e n i e m
A: p o s t ą p ściany w (m) do k o l e j n y c h w i e r c e ń

testujących

Rys. 8. Schemat wierceń testujących. Front iciaoy
Fig. 8. Scheme of test-borings. LongwalKs front

Ilość zwiercin uzyskanych z odcinka 1 m jest możliwie dokładnie mierzona.
W zależności od średnicy koronki (najczęściej 50 mm) krytyczny wycłiód zwiercin
wynosi więcej niż 8 l/m, jeżeli również inne zjawiska, jak np. akustyczne lub „wciąganie"
żerdzi wiertniczych podczas wiercenia znalazły miejsce. Wskutek tych reakcji odprężeniowych
(nazywanych również „tknięciami otworowymi") węgiel przemieszcza się ze ścianek do
otworu i zakleszczenie żerdzi wiertniczych jest stosunkowo szybkie. Tąpnięcia otworowe
oraz tąpnięcia pokładowe są w zasadzie łatwo porównywalne. Różnica: mamy tutaj do
czynienia z małym otworem w przeciwieństwie do wyrobiska chodnikowego, a prędkość
wiercenia jest znacznie większa od prędkości postępu przodka.
Wśród efektów akustycznych rozróżniamy:
— „praca węgla" — słabe skutki, jak przy łamaniu cienkich gałęzi,
— „20 m trzask" — efekt akustyczny słyszalny w odległości 20 m,
— „100 m trzask" — efekt akustyczny słyszalny w odległości 100 m.
Ponieważ wiercenia testujące mają za zadanie tylko stwierdzenie początku strefy zwiększonych ciśnień, należy postawić pytanie, jak daleko musi być taka strefa od ociosu
wyrobisk oddalona, aby nie doszło do tąpnięcia. Jesteśmy zdania, że stide zagwarantowanie
braku nadmiernych ciśnień na głębokość otworu min. 3 x M (M = miąższość pokładu
powiększona o grul>ość warstw, które wraz z pokładem mogłyby ulec przemieszczeniu)
wyklucza wystąpienie tąpnięcia. Dla ruchomych ociosów oznacza to głębokość otworu
3 X M powiększoną o wielkość dziennego postępu przodka bądź ściany (A), tzn. długość
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otworu = 3M + A. Dła ściany wydobywczej oznacza to przy miąższości M = 3,6 m
i postępie dobowym A = 4,5 m długość otworu wolnego od zwiększonych ciśnień = 15 m.
Jest to długość otworu < 15 m, ale > 12 m; postęp ściany ograniczony jest do wielkości
powyżej 3M, po czym muszą zostać ponownie przprowadzone wiercenie testujące. W zależności od pozostałych warunków ściana na całej długości w odstępach, np. 20 m zostaje
skontrolowana.
T3

T7
(mind. 5m)

T7
«

(mind. 5m)

1

T6

T7
I

T =

wiercenie

t e s t u i ace

3 M - Linie

M : grubość pokładu w m musi być ustalona przed
wierceniem.
A: postąp przodka v m do kolejnych wiarceń.
Rys. 9. Przodek chodnikowy i ociosy stojące
Fig. 9. HeadiDg's face and standing sides

Jak już wyżej nadmieniono, wyrobiska chodnikowe w obszarze wpływu ściany wydobywczej muszą być skontrolowane min. 1 x tygodniowo za pomocą wierceń testujących.
Długość tych otworów wynosi 4 x M. Ta zwiększona długość otworów ma za zadanie
zagwarantować ł>ezpieczeństwo w zwiększonym odstępie czasowym między poszczególnymi
seriami wierceń.
W chodnikach przewidziane są, oprócz wiercenia testującego w kierunku postępu przodka,
również przekątne wiercenia testujące z narożników przodka o długości 3M x 1,4. W ten
sposób zapewniona jest kontrola, na głębokość 3M w kierunku postępu przodka i jego
ociosów. Przy większym postępie wiercenia te muszą być odpowiednio ustalone.
W ociosach stojących kcmieczne są wiercenia, o których była już mowa poprzednio.
Ustalenie wielkości M albo grubości nadkładu zdolnego do przemieszczania jest w wielu
przypadkach trudne do przeprowadzenia. Dodatkowo ocena ta napotyka na problemy
w praktyce.
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W normalnym przypadku M jest równe miąższości pokładu. Inaczej jest, jeżeli nad
pokładem zalega miękki łupek, który podczas urabiania załamuje się do pola urabiania,
jak to przedstawiono na rysunku 10.
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Bardziej skomplikowana jest sytuacja, jeżeli płaszczyzna podziału pokJad/nadklad jest
bardzo nierówna i cliropowata, sdbo jeżeli pokład jest z nadkładem mocno sklepiony. Jeżeli
mamy do czynienia z tym zjawiskiem i jest ono wzmożone przez gładkie powierzclmie
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podziału w warstwach nadkładu, to musi w takim przypadku nadkład aż do gładkiej
powierzcłini podziału zostać wliczony do całkowitej wielkości M. Zostało to uzasadnione
doświadczeniem zdobytym przy ocenie zaistaniłycłi tąpnięć, w którycłi grube warstwy
nadkładu zostały również wskutek tąpnięcia przmieszczone.
Problemy stwarza również sytuacja, jeżeli pokład posiada w spągu warstwę skały
o zmiennej grubości (rys. 10, dół). W zależności od grubości poszczególnycłi warstw, ich
spoistości oraz rodzaju wyrobiska górniczego konieczna jest szczegółowa ocena.
Jak już wspomniano, stojące ociosy wyrobiska mogą być za pomocą urządzeń stacjonarnych nadzorowane. W ten sposób kontrolowane jest w górnictwie Zagłębia Ruhry ok.
50 km wyrobisk (przeważnie za pomocą sond obrotowych) na przyrost ciśnienia. W wykonanych otworach testujących zamocowane zostają plastikowe sondy oh"otowe. Przez min.
codzienną kontrolę sprawdzana jest ręcznie lub za pomocą dopuszczalnych środków pomocniczych swoboda obrotowa tych sond. Badania loboratoryjne na prasie wysokociśnieniowej, jak również wyniki praktyczne wskazują, że metoda ta przy zachowaniu założeń
zapewenia wystarczające ł>ezpieczeństwo. W tym przypadku wiercenia testujące w zakresie
głębokości nadzorowanej 3M nie mogą posiadać wychodu zwiercin większego od 4 l/m,
nie mogą w tym zakresie wystąpić żadne trzaski ani „wciąganie" żerdzi do otworu. Przez
odpowiednie urządzenia pomocnicze musi być zapewnione, że przewidziana do nadzorowania
głębokości w czasie nadzoru jest zagwarantowana.
Do celów kontroli nadzorowanej głębokości służą odpowiednie taśmy miernicze, a uchwyty mocujące umożliwiają zamocowanie w otworze, przy czym swoboda obrotowa zostaje
zachowana. Zakleszczone sondy obrotowe wymagają kontrolnych wierceń testujących i.—
o ile uzyskane wyniki to dopuszczają — otwory te mogą być wykorzystane dla nowych
sond obrotowych. W innym przypadku obszar ten jest kontrolowany za pomocą wierceń.
Dalszym rozwojem jest sonda obrotowo-wstrząsowa. Do sondy (plastikowej rury) wprowadzony jest przez producenta pręt o odpowiedniej średnicy, który umożliwia dalszą
kontrolę. W ten sposób osiągnięte są dwa stopnie:
— sonda olwotowa zostaje zakleszczona, postępuje się w wyżej opisany sposób,
— dalszy nadzór wykonywany jest za pomocą przesuwania pręta w sondzie obrotowej.
Zostaje on również zakleszczony, muszą ponownie zostać przeprowadzone wiercenia
kontrolne. Zastosowanie tej metody ograniczone jest do tej pory do kilku przykładów.
Obszerne badania Ial)oratoryjne na prasie wysokociśnieniowej są przed każdym pierwszym
zastosowaniem konieczne. Ich celem jest sprawdzenie, czy metoda nie zawiera ryzyka
bezpieczeństwa z tego powodu, iż plastikowa rura (sonda) przedstawia pewien rodzaj
obudowy i wskutek tego zaistnieć może zależność od właściwości pokładu.
Trzecią możliwością nadzoru jest sonda odkształceniowa (krótko BV-Sonda).
W jej przypadku następuje stałe przenoszenie zmian średnicy otworu przez kontakty
elektryczne do dyspozytorni. Każda BV-Sonda składa się z dwóch kolejno umieszczonych
w otworze elementów kontaktowych, a każdy z nich posiada dwa stopnie.
7. Zwalczanie zagrożeń
Wiercenia testujące mają za zadanie wykrycie początku strefy zwiększonego ciśnienia.
Należy tutaj przestrzegać licznych zasad.
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Jeśli wiercenie wskazuje na zagrożenie, to jego wynik musi zostać sprawdzony przez wiercenie
kontrolne. Gdy zagrożenie zostanie potwierdzone, to mamy do czynienia z obszarem rozpoznanego
zagrożenia tknięciem. W tym przypadku jakiekolwiek naruszenie górotworu jest zabronione,
tzn. postęp przodka lub ściany musi być zatrzymany i wszystkie osoby pracujące w tym rejonie
muszą wycofać się do obszaru, w którym stwierdzono brak zagrożenia. Przez dalsze wiercenia
muszą zostać stwierdzone początek oraz rozległość strefy zagrożenia. Jedyną natycluniast stosowaną metodą zwalcz^ia są wiercenia odprężające. W ramach planu ruchu górniczego już
sam sposób oraz warunki bezpieczMistwa tej metody są ustalone.
Niektóre kopalnie dysponują również możliwością zwalczania zagrożenia tąpnięciem za
pomocą strzelania odprężającego.
Pierwszy otwór oĄ)rężający może być wykonany z obrzeża strefy zwiększonego ciśnienia.
Głębokość tego otworu jest przynajmniej równa głębokości otworu testującego, przy czym
strefa zwiększonego ciśnienia powinna zostać w miarę możliwości przewiercona. Ze względu
na utratę żerdzi wiertniczych (zakleszczenie) nie zawsze jest to możliwe.
W chodnikach są wiercenia odprężające wykonane w pobliżu wierceń testujących i w tym
samym kierunku, przy czym wszystkie wiercenia w kierunku postępu przodka wykonane
są bez kontrolowania ich efektów. Po przeprowadzeniu wszystkich wierceń w czole przodka
ich efekt jest dopiero kontrolowany za pomocą wierceń sprawdzających.
Wykonywane są one: przed wierceniami odprężającymi w celu stwierdzenia, czy nie
nastąpiło przemieszczenie ciśnienia na wcześniej wolny od zagrożenia ocios oraz pomiędzy
poszczegóhiymi wierceniami, aby stwierdzić przemieszczenie strefy zagrożenia na większą
odległość od czoła przodka (rys. 11).
•

E3

N4.5

N I .5

3 M - Unie

Ts^^lercenie

testujące

E s wiercenie

odpreźajace

N = wierceni*

sprawdzające

Rys. 11. Zwalczanie zagrożenia tąpnięciem w wyrobisku chodnikowym
X — wynik krytyczny
Rys. 11. Rockburst control in a gate

Sekcja IV

285

Underground Exploitation School '95
Dopiero gdy wszystkie wiercenia sprawdzające potwierdzą brak zagrożenia może nastąpić
dalszy postęp przodka. Zdarza się, że przeprowadzone wiercenia sprawdzające stwierdzają
niewystarczające przemieszczenie strefy zagrożenia, tak że dalsze wiercenia odprężające
oraz sprawdzające stają się konieczne.
W ociosach stojących i w ociosach ścian stosowana jest następująca kolejność:
Początek strefy zagrożenia zostaje stwierdzony i pierwszy otwór odprężający wykonany.
Przez wiercenie sprawdzające między innymi tym otworem oraz obszarem wcześniej wolnym
od zagrożenia sprawdza się, czy nie nastąpiło przemieszczenie zagrożenia na ocios wcześniej
wolny od zagrożenia. Jeżeli takie przemieszczenie nie nastąpiło, to następnie w tym samym
celu sprawdza się ocios przeciwległy (jeżeli to możliwe). Dopiero potem wykonuje się
dalsze wiercenia w kierunku strefy zagrożenia, aby ustalić jej nową granicę i wykonać
kolejne wiercenie odprężające. W ten sposób c ^ obszar zagrożenia zostaje odprężony
w odstępach 3,5 do 10 m. Rysunek 12 jM^edstawia przykład bardzo intensywnych wierceń
odprężających. W górnej części przedstawione są wykonane w trakcie postępu przodków
(chodnik i przecinka ścianowa) wiercenia odprężające i ich podstawowe dane. W dalszej
części przedstawione są dane dla wyrobiska wydobywczego. Te pracochłonne przedsięwzięcia
wymagały zatrzymania wydobycia ze ściany na okres ok. 3 tygodni. Mowa tutaj o pokładzie
grubości 3,5 m, przy czym wszystkie wiercenia odprężające wykonane zostały w obszarze
znajdującym się pod niewybraną częścią krawędzi wydobywczej pokładu wyżej zalegającego.
A oto parę uwag w zakresie aspektów bezpieczeństwa.
Ponieważ zadaniem wierceń odprężających jest wejście w strefę zwiększonego ciśnienia,
musi z tego powodu zostać zachowany odstęp bezpieczeństwa w czasie trwania wiercenia,
a wynoszący min. 20 m.
Dla ochrony wiertaczy w przodkach o przewietrzaniu wymuszonym muszą być stosowane
urządzenia umożliwiające dopływ powietrza z rurociągu; obecność urządzeń elektrycznych
wymaga stosowania wyłączników wstrząsowych. Są to tylko niektóre punkty bardzo obszernych przepisów niemieckich.
W moim referacie poruszam pobieżnie strzelanie odp^ężające. Metoda ta nie osiągnęła
oczekiwanych rezultatów, gdyż jej skuteczność ograniczona jest dopuszczonymi do tego
celu materiałami wybuchowymi.
W wielu przypadkach metoda ta osiągnęła w ociosach ścian oraz w ociosach bez
obudowy ostatecznej bardzo pozytywne rezultaty. Najlepszym rozwiązaniem jest kombinacja
strzelania odprężającego z wierceniami odprężającymi. Trwają dalsze starania, aby przez
wielostronne usprawnienia podwyższyć efektywność strzelania odprężającego.
8. Podsumowanie
Przedstawiony zost^ stan zapobiegania zagrożeniom tąpaniami w niemieckim górnictwie
a przede wszystkim w Landzie Nordrhein-Westfalen.
Tutaj występują rodzaje węgli, w których nie obserwuje się tąpnięć pokładowych, co
zostido udokumentowane również na podstawie badań.
Ale również badania skał otaczających pokłady przyniosły zaskakujące rezultaty. I tak
np. spotyka się łupki piaszczyste o wysokiej zwięzłości i wytrzymałości, jak również
piaskowce nie będące w stanie przenosić niebezpieczne ciśnienia na pokład węglowy.
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Uwzględniając zasady planowania wspomagane modelami matematycznymi napotyka się
jednak na wiele obszarów, w których metody rozpoznawania i kontrolowania w kontekście
stref wysokich ciśnień są konieczne.
W ok. 14% tych przypadków przedsięwzięcia dla przemieszczania stref niebezpiecznych
ciśnień są konieczne.
Cały system do rozpoznawania i zwalczania zagrożeń tąpaniami wykonywany jest przez
doświadczony persnel, przy czym stosowane przedsięwzięcia odbywają się pod rozległym
nadzorem Urzędu Górniczego.
Przekazano 22 grudnia 1994 r.
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Rockburst prevention in the Ruhr coalfield

Abstract
The official mining regulations demand a judgement of the geology and of the geometrical
conditions, which has to be done by the mines. The necessary provisions to detect danger
are determined by the mines together with rockburst experts. These provisions are test
boreholes. When a dangerous situation has been recognized releaving methods like releave
boring will be done. The success of these boring activities must be controlled by
a supplementary test boring. The article describes in addition the whole systeni of denger
detection and control. These procedures have to be conducted by experis which work
together with the mining offices.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '95, s. 289—298

Jerzy KORNOWSKI
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Analiza instrukcji metody sejsmoakustycznej

Słowa kluczowe
Sejsmoakustyka-instrukcja
Streszczenie
W 1988 r. wydana została nadal obowiązująca „Instrukcja stosowania metody sejsmoakustycznej", a jesienią 1994 r. opracowano projekt zweryfikowanej wersji tej instrukcji.
W przedstawianej pracy wyliczono szereg podstawowych merytorycznych usterek instrukcji
z 1988 r., zaproponowano prosty i radykalny sposób ich usunięcia oraz opisano niektóre
zmiany wprowadzone do projektu (zweryfikowanej instrukcji) — usuwające te usterki.
Analiza dotyczy wyłącznie zmian merytorycznych — które stanowią tylko nieznaczną część
wprowadzonych zmian.
Wprowadzenie
W 1988 r. Wspólnota Węgla Kamiennego wydała Instrukcję (Cianciara i in., 1988)
stosowania metody sejsmoakustycznej do oceny zagrożenia tąpaniami — oznaczaną dalej
skrótem IWWK. Jesienią 1994 r. opracowano projekt zweryfikowanej instrukcji tejże
metody — oznaczony dalej jako PROJEKT 94 — w zamierzeniach autorów znacznie
ulepszający IWWK, lecz nie zmieniający istoty metody, która polega na wnioskowaniu
o zagrożeniu na podstawie tzw. odchyłek emisji akustycznej. Co najmniej w dwu ośrodkach
krajowych prowadzone są też pracc zmierzające do radykalnej przebudowy i poprawy samej
metody, można więc oczekiwać w przyszłości następnych metod i instrukcji.
Równocześnie od lat trwa dyskusja o metodzie sejsmoakustycznej i określających ją
instrukcjach. Na jednym „froncie" ścierają się poglądy utrzymujące — maksymalnie rzecz
upraszczając — że instrukcje są zbędne i szkodliwe, bo hamują postęp, że skoro nie
potrafimy dać instrukcji „naprawdę dobrej" to nie powinniśmy wciskać żadnej — z poglądami
utrzymującymi że instrukcje przynoszą, lub co najmniej, przy właściwej realizacji w kopalniach, przynieść mogą znacznie więcej pożytku niż szkody, oferując użytkownikom dość
dobrze zdefiniowany i jednolity zestaw narzędzi (do oceny zagrożenia), zapewniający
porównywalność wyników i wykluczający metody sprzeczne z fizyką.
Na drugim „froncie" ścierają się poglądy głoszące, że instrukcja powinna być, mówiąc
bez ogródek, bardzo ogólna i zostawiająca szeroką swobodę geofizykom w kopalni, łatwa
w czytaniu i złożona z kilku stron tekstu — z poglądami głoszącymi, że ma być ona
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szczegółowa, dobrze zdefiniowana nawet tam, gdzie pozostawia użytkownikowi swobodę
decyzji, że powinna wykluczać jałowe ogólniki (np. „geofon należy instalować poprawnie")
wreszcie, że instrukcja — cłioć nikt nie chce tego głośno powiedzieć — ma do odegrania
ważną rolę pedagogiczną i nie może zmieścić się na kilku „łatwych i przyjemnych" stronach.
Autor jest zdania, że instrukcje są pożyteczne — ich istnienie jest bezwzględnie
konieczne, byśmy, dyskutując o metodzie sejsmoakustycznej, wiedzieli o czym mówimy —
oraz powinny być dość szczegółowe, choćby ze względu na dobro użytkownika w wypadku
nieszczęścia. Ten ostatni argument jest przez kopalniane służby tąpań szeroko akceptowany
(w odpowiedzi na pytanie zadane, w rozesłanej latem 1994 r. ankiecie, czy instrukcja
powinna być szczegółowa, ponad 75% odpowiedzi zdecydowanie preferowało instrukcję
szczegółową). Niestety, nie wiąże się z tym zrozumienie, iż instrukcja nie może być
równocześnie szczegółowa i bardzo krótka.
Jest prawdą, że instrukcja, przez sam fakt obligatoryjnego stosowania, utrudnia wprowadzenie zmian i ulepszeń. Jest to jej ewidentny minus, lecz nie zawsze. Patrząc trzeźwo
i uczciwie trzeba stwierdzić, że nie każda proponowana zmiana oznacza merytoryczny
postęp. Przykładów jest wiele. Trzeba też dodać, że część wyrażanych w tych dyskusjach
poglądów — szczególnie tych zmierzających do minimalizacji pracochłonności nie tylko
metody, ale wręcz procesu czytania instrukcji, z czym autor się spotkał — ma trywialną
pozamerytoryczną motywację. Tym poglądom trzeba się, po prostu, przeciwstawiać.
Jest też prawdą, że nie potrafimy dzisiaj dać kopalniom metody „naprawdę dobrej". Mało
tego, przy dokładnym i uczciwym badaniu okazuje się, że nie jest łatwo powiedzieć co to znaczy
metoda „naprawdę dobra". Można formalnie udowodnić, że z konieczności aproksymowania —
jakościowo tylko, z punktu widzenia sejsmoakustyki, zdefiniowanego zagrożenia tąpaniami —
zagrożeniem wstrząsami, wynika od razu, że klasa fałszywych alarmów może być tylekroc
liczniejsza od klasy alarmów trafnych, ilekroć klasa wstrząsów jest liczebniejszą od klasy tąpań.
W tej sytuacji uważam, że porzucić należy pojęcie instrukcji czy metody „naprawdę dobrej"
i starać się dać użytkownikom metodę (i instrukcję) lepszą od stosowanej dotąd. Uważam, że
tó właśnie ciągły proces zastępowania gorszego — lepszym, mniej zbliżonego do prawdy —
bardziej zbliżonym, nazywany jest postępem w nauce.
Być może metoda „naprawdę dobra", która wszystkich by zadowoliła, jest nieosiągalna.
W chwili gdy jesteśmy w stanie dać kopalniom metodę i instrukcję na tyle lepszą od
dotychczasowej, że ma to ekonomiczny i zdroworozsądkowy sens, należy to uczynić.
Uważam, że jest to postępowanie racjonalne i uczciwe. Ponieważ (ustne) dyskusje
o pracochłonności realizacji instrukcji i o stopniu, w jakim określają one odpowiedzialność
osób realizujących trwały dość długo i objęły znaczną część środowiska — przedmiotem
tej pracy są wyłącznie niektóre, najważniejsze, problemy merytoryczne.
2. Merytoryczne usterki IWWK
Obowiązująca instrukcja biernej metody sejsmoakustycznej, IWWK, krytykowana była
wielokrotnie, z różnych powodów i w różnych celach (np. Pilecki 1993; Kornowski 1994).
W rozdziale tym zestawiono szereg istotnych, merytorycznych potknięć IWWK — w celu
wskazania i analizy sposobu ich usunięcia. Nie są to jedyne wady IWWK, a sposób ich
usunięcia, formalnie narzucony zleceniem „weryfikacji" (co zakłada ulepszenie metody
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istniejącej, a nie opracowanie nowej, co związane jest z czasem oraz kosztami), z góry
wyklucza fundamentalną zmianę metodyki.
Warto wspomnieć, że autorzy IWWK uważali, iż jednym z zasadniczych celów
wprowadzania jednolitej instrukcji dla wszystkich kopalń jest właśnie jednolitość i porównywalność wyników, co umożliwić winno wymianę doświadczeń. Uważali też — nie
wiadomo czy słusznie — że jednolitość tę osiągnąć można m.in. wnioskując na podstawie —
nie bezwzględnych wartości emisji akustycznej, lecz — emisji względnej, odniesionej do
pewnego poziomu średniego — czyli na podstawie odchyłek. Korespondowało to świetnie
z — nieprecyzyjnie wyrażanym, a jak dziś wiemy błędnym — poglądem, iż o zagrożeniu
wnioskować można na podstawie odchyłek (na podstawie odchyłek wnioskować można
raczej o zmianach zagrożenia).
Przy założeniu poissonowskiego/wykładniczego rozkładu liczbowych (godzinowych lub
zmianowych) wartości aktywności i energii (co nie zostało do dziś wykazane) odchyłkę
aktywności czy energii uznać można po prostu za standardową ich postać — analogicznie
jak standaryzuje się zmienną losową odejmując średnią i dzieląc przez odchylenie standardowe
(tu równe średniej).
A oto podstawowe, merytoryczne usterki IWWK:
A. IWWK nie zawiera jawnej definicji zagrożenia, czyli poszukiwanej wielkości, której
wartość („stan") należy znaleźć. Jedyną niejawną, pogmatwaną i zawierającą sprzeczności
definicją zagrożenia jest przepis postępowania i wnioskowania, w tym tabele 7.1 i 7.2
(IWWK). Jest to wada fundamentalna z punktu widzenia logiki (każda zmiana w tabelach
zmienia definicję?!), jednak żadna ze znanych autorowi instrukcji oceny zagrożenia nie
definiuje formalnie przedmiotu swych badań.
B. Tabele 7.1 i 7.2 IWWK posługują się, zgodnie z zamierzeniami autorów, wyłącznie
odchyłkami. Jednakże p. 7.5 IWWK posługuje się bezwzględnymi wartościami aktywności
i energii. Wobec zamieszania, opisanego w p. D) poniżej, ograniczenie się do odchyłek
jako bazy wnioskowania okazało się niemożliwe, oparte tylko na odchyłkach tabele
generowały bowiem wyniki JAWNIE SPRZECZNE Z ROZSĄDKIEM. Odstąpienie od
odchyłek powoduje jednak znaczną komplikację wnioskowania (także utrudniając dziś analizę
„przepisu postępowania") i niweczy jednolitość — którą miało zapewnić stosowanie odchyłek.
C. Tabele 7.1a i 7.1b (oraz 7.1c w ostatniej kolumnie) wiążą odchyłki aktywności
i energii z przyrostami zagrożenia (zmieniając +1 lub - 1 stopień zagrożenia, gdy spełnione
są pewne warunki). Natomiast tabela 7.1c (prócz ostatniej kolumny) i tabela 7.2, wiążą
odchyłki wprost z wartościami zagrożenia. Jest to nieuzasadniony brak konsekwencji
i przyczyna dalszych błędów.
D. Tabele 7.1 i 7.2 (IWWK) faktycznie określają dwie różne oceny zagrożenia: godzinową
(tab. 7.2) i zmianową (tab. 7.1). Ich pogodzenie nie jest możliwe i nie wiadomo co czynić,
gdy oceny nie są zgodne.
Przykład: Załóżmy, że w pewnym momencie mamy III stan zagrożenia. Następnie przez
4 godziny obserwujemy odchyłki 190%. Na podstawie tabeli 7.2 mamy po tych 4 godzinach
I stan zagrożenia!
Niezbędny więc staje się „ratunkowy" p, 1,5 mówiący, że „dopiero spadek utrzymujący
się przez ponad 2 zmiany świadczyć może o spadku zagrożenia". Jeśli jednak dwie zmiany
wstecz występowała odchyłka 192%, na poprzedniej zmianie odchyłka 191%, a teraz 190%,
4
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to p. 7.5 nie pomoże. Winno być jednak oczywiste, że przyczyną zamieszania jest
podstawowy błąd, polegający na pominięciu w całej tabeli 7.2 wartości początkowej.
E. Wszystkie tabele (7.la, b, c, 7.2) pomijają sprawę wartości początkowej. Jeśli metoda
uruchamiana jest w warunkach odchyłek mniejszych od 25% (tab. 7.1), to nie ma ona —
trzymając się IWWK, możliwości działania z braku wartości początkowej.
Jak widzimy, zamiast konsekwentnie wiązać odchyłki ze zmianami zagrożenia (a uwzględniając wartość początkową, wiązać skumulowaną emisję z zagrożeniem) i oceny
zmianowe liczyć jako średnie z ośmiu ocen godzinowych (co natychmiast otwiera drogę
do częstszych, pseudo-ciągłych ocen), w IWWK wprowadzono bałagan mieszając odchyłki
emisji z emisją, zmiany zagrożenia z zagrożeniem i oceny zmianowe z godzinowymi.
Autor był współautorem IWWK i krytyka powyższa ma wyłącznie konstruktywny cel.
W czasie gdy tworzono IWWK, zapewne lepszej instrukcji nie można było opracować.
Dziś analiza błędów wskazuje prosty i radykalny sposób ich usunięcia.
F. Tabelaryczne ujęcie zależności zagrożenia (lub jego zmian) od odchyłek powoduje,
iż zależność ta ma charakter nieciągły. Na przykład, nawet 2 zmiany trwająca odchyłka
99% wskazuje I stan zagrożenia, podczas gdy 5 godzin trwająca odchyłka 101% wskazuje
(tab. 7.2) II stan zagrożenia. Przykładów nieuzasadnionych, skokowych zmian zagrożenia
*

przy korzystaniu z IWWK, podać można dowolną ilość.
Tabelaryczne ujęcie jest prymitywnym i bardzo łatwo prowadzącym do błędów sposobem
wiązania zmiennych. Wystarczy podane w tabelach wartości aproksymować gładką i ciągłą
funkcją, by problem nieuzasadnionych skoków wartości zagrożenia zniknął.
G. Punkt 6.15 IWWK mówi, że „W warunkach stacjonarnych, ...wskaźnik oblicza się
jako średnią z ostatnich 10-ciu bazowych jednostek czasu...". Oznacza to na przykład, że
średnia aktywność wydobywcza (PAZW) liczona jest z ostatnich 10 zmian wydobywczych,
co ma sens i daje rozsądne wyniki, natomiast średnia aktywność dla godzin wydobywczych
(PAGW) liczona jest z ostatnich 10 godzin wydobywczych — co powoduje jej ogromną
niestabilność. Co gorsza, jeśli typ godziny (W/N) nie jest określany dla każdej godziny
osobno przez obsługę, lecz program komputerowy zakłada typ godziny na podstawie typu
zmiany — obliczane wskaźniki, a zatem i odchyłki, mają niewiele wspólnego z rzeczywistością. Elementarnym sposobem usunięcia usterek jest znaczne wydłużenie bazy czasowej
(okna, w którym liczona jest wartość średnia) i jednoznaczny zapis (w PROJBKCIE 94),
iż typ godziny musi być określony przez obsługę dla każdej godziny niezależnie.
3. Projekt instrukcji zweryfikowanej
Przed przystąpieniem do analizy merytorycznej PROJEKTU 94 zaznaczyć należy cztery
ważne fakty:
1. PROJEKT 94, w rozdziale 2 („Podstawy fizyczne") stwierdza: „...chwilowe natężenie
emisji akustycznej (AE) jest ściśle skorelowane z prędkością niesprężystych (niszczących) odkształceń, a więc z przyrostami zniszczenia... Związek ten jest podstawą (metody sejsmoakustycznej) MS. Niemal
liniowa
zależność zagrożenia
(Z) i emisji
(AE),
Z(t) = Zo + C X AE... cechuje badania na próbkach. W górotworze... zwykle osiągany jest
stan równowagi... wówczas małe odchyłki... świadczą o małych zmianach zagrożenia. Przyjmuje
się, że istnieje funkcja (F) wiążąca wartości średnie zmian zagrożenia (Z) z wartościami średnimi
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odchyłek (d). Znając Zo umożliwia ona ocenę Z = Z^ + L F (d(T))". W ten sposób zadeklarowane zostały podstawy metody.
2. PROJEKT 94 stwierdza (p. 7.3) że „ocenę wykonuje Inżynier Geofizyk korzystając
z wyników pracy komputera"; i dalej (p. 7.7.4): „Ostateczną wartość oceny zagrożenia
ustala Inżynier Geofizyk ...potwierdzając lub zmieniając ocenę podaną przez (program)
PMS". Dalej: „Kontrola i weryfikacja podanych przez PMS ocen jest obowiązkiem Inżyniera
Geofizyka". W intencji autorów PROJEKTU 94 (i w odpowiedzi na powszechne żądania
środowiska geofizyków) jest to uznanie wyższości Inżyniera Geofizyka nad komputerem.
Winno jednak byc oczywiste, że komputer pamięta i raportuje polecenia Inżyniera Geofizyka,
który działań swych nie powinien się wstydzić.
3. Ważny punkt 7.10 PROJEKTU 94 określa zachowanie się obsługi, gdy zagrożenie
osiąga wartość krytyczną, lub gdy przy „subkrytycznym" stanie zagrożenia wartość zagrożenia
szybko rośnie, ostateczną decyzję przyznając Inżynierowi Geofizykowi. Jest to zdecydowane
odejście od — występującego w IWWK — mechanicznego nakazu „wycofać załogę".
4. PROJEKT 94 posługuje się wyłącznie energią fizyczną, wyrażoną w dżulach (J) —
w sytuacjachi gdy nie można (z braku lokalizacji) obliczyć jej rzetelnie, nakazując obliczenia
przybliżone — wychodząc z założenia, że niedokładną ocenę można udokładniać, a z nonsensową (niefizyczną) oceną nie wiadomo co zrobić. Posługiwanie się fizyczną energią
wymaga jednak, by obsługa stacji systematycznie (okresowo) informowała program o odległości geofonu od rejonu ognisk (przodka chodnikowego, skrzyżowania). Wymaga też
bezwzględnego uporządkowania — i ciągłego pilnowania tego porządku (m.in. poprzez
„kalibrowanie") -— sprawy wzmocnienia kanałów TSA, gdyż błąd energii zależy od kwadratu
wzmocnienia — a więc bardzo silnie. Odstąpienie od tych wymogów oznacza powrót do
niefizycznej „energii umownej".
Można teraz przejść do spraw merytorycznych, omawianych w rozdziale 2. Okazuje
się, że większość wymienionych tam usterek (konkretnie: B, C, D, E, F i G) usunąć można
przyjmując dla każdego kanału aktualizowaną co godzinę zależność:
t
Z(t) = Zo + 1/2 Z [Fi (dA,P) + Fi (dE,P)
oL

J

(1)

gdzie:
Z(t) — godzinowe zagrożenie w właśnie kończącej się godzinie t,
^A' ^E — godzinowe odchyłki aktywności i energii (na danym kanale) od długookresowej
średniej godzinowej. Średnia ta liczona jest ze wszystkich godzin danego typu (W lub N)
zawartych w zbiorze 240 ostatnich danych godzinowych (240 ostatnich energii, 240 ostatnich
ak'tywności, 240 ostatnich typów godziny),
F] — arbitralnie przyjęta, lecz niesprzeczna z logiką i doświadczeniem, funkcja rosnąca
aproksymująca tabelę 7.2 z IWWK,
P — parametry funkcji Fj, umożliwiające dostosowanie do warunków lokalnych,
Zo — wartość początkowa (w chwili t = 0) zagrożenia.
Tak zdefiniowana procedura gwarantuje zawsze:
— jednoznaczność wyniku,
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— uwzględnienie aktywności i energii,
— uwzględnienie wartości początkowej,
-— zależność zmian zagrożenia (tylko) od odchyłek; zagrożenie jest sumą wartości
początkowej i skumulowanych zmian (przyrostów) zależnych od odchyłek,
— ocena zagrożenia, tak jak w IWWK, wykonywana (obliczana) jest zawsze dla
minionej godziny i dla minionych 8 godzin (jako średnia z ostatnich 8 ocen godzinowych —
to ważna różnica względem IWWK, gdzie oceny zmianowe były niezależne od ocen
godzinowych).
Inaczej niż w IWWK, ocena 8-godzinowa może być wykonywana choćby co godzinę —
co zbliża nas do ciągłej oceny. Zagadnienie prognozy nie jest rozważane.
PROJEKT 94 jasno też określa cenę, którą za te ulepszenia trzeba zapłacić: jest nią
konieczność okresowego ustalania wartości Zo, nie tylko przy uruchamianiu algorytmu, ale
co pewien okres, by nie dopuścić do „rozbiegania się" procesu kumulowania przyrostów
zagrożenia.
W zasadzie nie jest to cena wysoka, jeśli przyjmiemy, za PROJEKTEM 94, że wartość
Zo można określić albo metodą kompleksową albo, wygodniej, aktywną metodą sejsmoakustyczną (RMS). Wydaje się, że w praktyce oznacza to konieczność posiadania aparatury
WLIS i wykonywania okresowych pomiarów — lub zlecania (np. do GIG) wykonywania
takich pomiarów.
Zgodnie z „deklaracją" (p. 1, powyżej), autor jest przekonany, że bierna metoda
sejsmoakustyczna monitoruje zmiany zagrożenia (a nie poziom zagrożenia) i wartość
początkowa Zo musi być dostarczana „z zewnątrz", z innego pomiaru. Tego się nie da
uniknąć.
Ramy i temat tej pracy wykluczają szczegółowe uzasadnienie wybranej w PROJEKCIE
94 postaci funkcji Fi. Można ją uzasadniać na gruncie teorii modelu reologicznego
ze sprężysto-kruchym polem (Kornowski 1994), którego równanie konstytutywne ma
postać:
en =

T (C -- £„)

1

/

en - aen + bao+

)

\

(2)

gdzie:
- odkształcenie niesprężyste (związane z procesem niszczenia),
— stale wymuszenie naprężeniem,
a, b, c, T — parametry modelu.
en -

Oznaczając
O < Z = 2EN / T N ^ < 1

wyprowadzić można
Z = f i - kEn

\

y

kiG

-

kk2en
\

1 - k£n

/
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Można też w uzasadniony sposób argumentować, że w warunkach przodka (ściany)
w popędzie zależność ta przyjmuje postać:
Zt+l - Zt + AZ

AZ = h

b - kd

-

1 -

M

(4)

/

gdzie: d jest odchyłką energii od poziomu średniego, natomiast k, ko, b, to parametry.
Dla uproszczenia — przy równoczesnym dopuszczeniu asymetrii pomiędzy szybkością
wzrostu i spadku zagrożenia, dopuszczając też wykorzystanie informacji zawartej w aktywności — przyjęto algorytm w postaci:
dla d < O, Cl = a
dla d > O, Cl = p

asymetria spadku/wzrostu zagrożenia

dla d < C2:

AZ =

1

1 - Vi -

d A / C 2 + f l - V1 V

\

dE/C2
y-

(5)

dla d > C2:

Z =

VdA/C2 + VdE/C2

(6)

Zt+i = Zt + AZ

i taki algorytm obliczania zagrożenia podaje PROJEKT 94, proponując wartości a = 0.65,
P = 0.35, C2 =
(wartości te otrzymano poprzez dopasowanie do danych godzinowych
z kopalń Miechowice, Bobrek i Centrum-Szombierki).
Algorytm ten nie jest optymalny i będzie w przyszłości ulegał zmianom — stanowi
jednak pierwsze użyteczne przybliżenie i może być punktem odniesienia dla przyszłych
wersji metody.
Tabela 1 ułatwia zorientowanie się w działaniu tego algorytmu (w najprostszych
przypadkach) podając wartości przyrostu AZ zagrożenia w zależności od wartości (d%)
i czasu trwania (t) odchyłki d^ = deSekcja IV
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Tabela 1. Przyrosty zagrożenia w zależności od wartości i czasu trwania odchyłki dA = de
Table 1. Hazard increments depening on value and duration of acoustic emission (rate or energy) deviation
t (godz.)
d (%)
-100
-50
-25
0
25
50
100
200
300

1

-0,106
-0,055
-0,028
0
0,016
0,032
0,068
0,16
0,416

2

-0,212
-0,11
-0.056
0
0,032
0,065
0,137
0,321
0,832

4

-0,425
-0,22
-0,112
0
0,063
0,13
0,274
0,642
1,665

8

-0,85
-0,44
-0,225
0
0,127
0,26
0,549
1,284
3,33

16

-0,88
-0,45
0
0,253
0,52
1,097
2,57
6,66

24

-2,55
-1,32
-0,675
0
0,38
0,778
1,646
3,854

Mimo iż PROJEKT 94 czyni szereg ważnych kroków przygotowawczych, zmierzających
do poprawnego rozwiązania zagadnienia minimalno-kwadratowej prognozy wartości zagrożenia wraz z przedziałami ufności — rozwiązania tego nie zawiera, gdyż — zdaniem
części zespołu autorów PROJEKTU 94 — sprawa ta wymaga dalszych dyskusji i byłaby
zbyt wyraźnym odejściem od znaczenia określenia „weryfikacji instrukcji".
Również nie rozwiązany pozostał problem typu (wydobywcze/ niewydobywcze) jednostek
czasu. Mimo iż uzasadniona jest opinia, że emisję odnosić należy raczej do ilości wydobytych
ton lub metrów kwadratowych odsłoniętej powierzchni swobodnej — stosując odpowiedni
model określający emisję przy wydobyciu zerowym — szereg trudności technicznych (trudno
jest rzetelnie określać co godzinę godzinowe wydobycie z przodka lub ściany) oraz niechęć
(części zespołu autorów PROJEKTU 94) do zmian nadmiernie radykalnych powstrzymały
nas od prób rozwiązania tego zagadnienia.
W jednej z prac statutowych ukończonych w GIG w grudniu 1994 r. przeprowadzono
badanie skuteczności proponowanego PROJEKTEM 94 algorytmu oceny zagrożenia — na
(historycznych) danych z kopalń Miechowice, Bobrek i Centrum-Szombierki, otrzymując
automatyczną ocenę zagrożenia na poziomie „doświadczonego interpretatora", tzn. w przybliżeniu taką samą, jaką określał na podstawie tych danych autor nieniejszej pracy. Wynik
ten uznać należy za bardzo dobry, choć należy zdawać sobie sprawę, że tylko długotrwała
realna eksploatacja wykazać może rzeczywistą wartość metody.
Prawdopodobnie okaże się, iż jedną z ważniejszych zmian wprowadza p. 6.5.3 PROJEKTU
94, który wprowadza tzw. wskaźniki przejściowe i mówi że: „Jeżeli, na kanale obserwującym
wyrobisko z kombajnem... kończy się godzina N (niewydobywcza) oraz
— co najmniej jedna z trzech poprzednich godzin była W
— aktywność i energia w kończącej się godzinie (N) były wyższe od średniej, lecz
mniejsze niż w godzinie poprzedniej, to Inżynier Geofizyk — uznając że na kanale tym
— może nakazać (komputerowi) obliczanie
trwa wzbudzona skrawaniem wzmożona emisja —
odchyłki od wskaźników przejściowych".
Program komputerowy oblicza wówczas P , wskaźnik przejściowy, np. dla aktywności
w pierwszej (K = 1), drugiej (K = 2) lub trzeciej (K = 3) godzinie licząc od ostatniej
godziny wydobywczej:
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K
V
A PAN
PA = 1 - PA
V

J

.

+

PA PAW

(7)

gdzie: PA to (zawsze automatycznie przez program estymowana) godzinowa szybkość zaniku
emisji wzbudzonej.
Należy zauważyć, że jest to wykładniczo zanikająca odpowiedź na spadek wymuszenia
(od dodatniej wartości ustalonej do zera) — co wiąże się z pewnym mechanicznym modelem
skały.
W omawianej tu sytuacji odchyłki powoli zanikającej emisji liczone będą (w godzinach
N) nie od średniej niewydobywczej, lecz od średniej przejściowej — zatem będą to
odpowiednio mniejsze odchyłki i odpowiednio mniejsze będą związane z tym przyrosty
zagrożenia.
Przekazano 20 grudnia 1994 r.

Literatura
Cianciara B., Grzybowski A., Komowski J., Marcak H., Pilecki Z.,Tronibik M„ Zuberek W., 1988: Instrukcja
stosowania metody sejsmoakustycznej do oceny stanu zagrożenia tąpaniami. Katowice.
Kornowski J., 1994: Podstawy aktywnych sejsmoakustycz/iych metod oceny zagrożenia lokalnym zniszczeniem
górotworu. Prace Naukowe GIG, nr 793, Katowice
Pilecki Z., 1993: Kontrola stanu zagrożenia sejsmicznego metodą sejsmoakustyczną. W: Szkoła Eksploatacji
Podziemnej '93. Kraków.

Analysis of seismoacoustic method instruction

Abstract
In 1988, the „Instruction of seismoacoustic method application for rockburst hazard
evaluation" was issued.
In the autumn of 1994 a project of new, verified version of the Instruction was prepared.
This article attempts to list some essential flaws of the 1988' Instruction and suggest
simple and radical way of removing them — that has been applied in the new project.
Some more important changes and differences between the Instruction and the new project
are described. Only the very essential, logical problems are analysed.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '95, s. 299—312

Kaja PIETSCH
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Anomalie sejsmiczne wywofane mikroinfiltracją metanu (ROW)

Słowa kluczowe
Geofizyka-anomalie

sejsmiczne-metan

Streszczenie
Podstawą do podjęcia tematu są wyniki badań sejsmicznych w strefach występowania
złóż węglowodorów. Zaobserwowano mianowicie, że w nadkładzie niektórych złóż rejestrowane jest na profilach sejsmicznych anomalne pole falowe, które można wiązać
z aureolą rozproszenia gazu w warstwach 'nadkładu, co potwierdzają powierzchniowe
anomalie geochemiczne. Wydaje się, że podobne anomalie mogą występować również
dla górotworu węglowego, który obok tego, że jest skalą macierzystą dla gazu, jest
również jego kolektorem.
Testowanie metody dla potrzeb górnictwa węglowego wykonano modelując teoretyczne
pole falowe dla modeli sejsmogeologicznych ^roksymujących budowę górotworu karboiiskiego ROW, z wykorzystaniem teoretycznych modeli ośrodków porowych. Modelowania
teoretyczne stwarzają bowiem możliwość jednoznacznej korelacji anomalii sejsmicznych
z ich przyczynami (Pietsch 1988).
Wyraźnie widoczne strefy anomalne teoretycznego zapisu sejsmicznego, które pokrywają
się z założonymi strefami migracji gazu, wskazują na teoretyczne możliwości powierzchniowych badań sejsmicznych przy lokalizacji stref migracji gazu wolnego i stref jego
maksymalnej koncentracji w warstwach przystropowych karbonu.
1. Wstęp
Podstawą do podjęcia temtu są wyniki badań sejsmicznych w strefach występowania
złóż węglowodorów. Zaobserwowano mianowicie, że w nadkładzie niektórych złóż rejestrowane jest na profilach sejsmicznych anomahie pole falowe, które można wiązać z aureolą
rozproszenia gazu w warstwach nadkładu, co potwierdzają powierzchniowe anomalie geochemiczne (Van den Baik, Tomas 1980; Eliason i in. 1983, Andrew i in. 1990).
U podstaw metody znajduje się założenie, że złoża węglowodorów są niezrównoważonymi
systemami termodynamicznymi, które podlegają ciągłej ewolucji, zależnej od skali i tempa
procesów diastroficznych. Wymuszają one mikroinfiltrację wód i molekuł węglowodorów
do skał nadległych. Strefy te charakteryzują się anomalnymi własnościami fizycznymi,
w tym obniżoną gęstością, wzrostem tłumienia i obniżeniem prędkości fal sejsmicznych.
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wzrostem przewodnictwa elektrycznego, jak również możliwa jest w nich koncentracja
magnetytu. Efektami wtórnymi są anomalie geochemiczne i geofizyczne.
Wydaje się w pehii uzasadnione przyjęcie podobnych założeń również odnośnie do górotworu
węglowego. Węgiel obok tego, że jest sk^ą macierzystą dla gazu, jest również jego kolektorem.
W procesie uwęglenia substancji roślinnej powstaje od kilkudziesięciu do ponad stu m metanu
i do kilkudziesięciu m CO2 na tonę czystej substancji węglowej (Nie<f 1993). Znaczna część
wytworzonych gazów ulega rozproszeniu, w wyniku migracji poprzez utwory przepuszczalne
i zaburzenia tektoniczne. Zjawiska te prowadzą do zmiany fizykochemicznych własności ośrodka,
które z kolei mogą wywoływać mierzalne anomalie geofizyczne. A. Koblański (1988), analizując
niskoamplitudowe anomalie magnetyczne w rejonie podniesionej struktury Kaczyc (ROW), wiąże
je z obecnością płytko zalegających, rozproszonych źródeł, które jak sugeruje, mogą być wynikiem
przemian mineralnych zachodzących w ilasto-mułowcowych utworach miocenu pod wpływem
migrujących węglowodorów.
Przedstawione badania mają charakter poznawczy, a ich celem jest określenie, czy
i w jakich warunkach mogą powstawać anomalie sejsmiczne związane ze strefami migracji
gazów kopalnianych.
W pierwszym etapie badań, który przedstawiony jest w niniejszym artykule, sprawdzono
możliwości powstawania anomalnego pola falowego na drodze modelowań teoretycznych.
Natomiast dopiero w następnej kolejności będzie można opracować kryteria interpretacji
pola falowego i podjąć próbę zastosowania ich do interpretacji rejestrowanego zapisu
sejsmicznego. Testem sprawdzającym poprawność zaproponowanej metody winien być profil
geochemiczny i korelacja anomalii geochemicznych z anomahami sejsmicznymi.
frzedstawione badania, jako nowatorskie, nie gwarantują sukcesu, niemniej problem lokalizacji
stref o dużej koncentracji metanu w górotworze węglowym jest na tyle istomy, że upoważnia
do podejmowania różnorodnych badań umożliwiających rozwiązanie tego zagadnienia.
2. Uwarunkowania geologiczne sprzyjające migracji gazów kopalnianych
O możliwości migracji metanu i jego akumulacji w przystropowej części serii węglonośnej
lub jego nadkładzie decyduje wiele czynników, z których najważniejsze to litostratygrafia
i tektonika oraz historia geologicznego rozwoju. Wśród obszarów o zwiększonej koncentracji
gazów kopalnianych jako najbardziej interesującą do prowadzenia badań nad powstawaniem
anomalii sejsmicznych wywc^anych migracją gazu wybrano wschodnią część Rybnickiego
Okręgu Węglowego. Wyl)ór ten podyktowany został z jednej strony korzystnymi warunkami
geologicznymi, z drugiej zaś wzięto pod uwagę fakt wykonania na tym obszarze dużej
ilości badań geologiczno-geofizycznych.
2.1. G a z o n o ś n o ś ć

górnokarbońskiej

serii węglowej

ROW

W utworach górnego karłx)nu Rybnickiego Okręgu Węglowego, na głębokościach objętych
eksploatacją występują prawie wyłącznie allochtoniczne gazy termokatalityczne, które wytworzyły się w pokładach na dużych głębokościach i przemigrow^y do stropowych części
serii węglonośnej. Zasięg głęł)okościowy naturalnej strefy degazacji złoża wynosi około
1000 m (Kotarba 1990).
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Nasycenie gazem występuje wszędzie, choć jest bardzo zróżnicowane. Według I. Lipiarskiego (1990) w SW części zagłębia, pod trzeciorzędowym nadkładem występuje
200-metrowa strefa o dużej zawartości metanu (I strefa wysokich ciśnień gazu — do 10
O

m /tcsw). Poniżej zaś strefa o zmniejszonej metanowości, a na głębokości 700—^900 m
ponownie strefa o dużej zawartości gazu (II strefa maksymalnych ciśnień).
W sprzyjających warunkach strukturalnych powstają nagromadzenia metanu w piaskowcach karboiiskich, m.in. występujących bezpośrednio poniżej spągu miocenu i w piaszczysto-zlepieńcowych utworach spągowych miocenu (Lipiarski 1990; Nieć 1993). Silnie gazonośne są również niektóre strefy uskokowe i przyuskokowe strefy spękań (Tarnowski 1989),
poprzez które metan mógł migrować do utworów mioceńskich i w przewarstwieniach
piaszczystych tworzyć lokalne złoża gazu ziemnego, jak np. w Dębowcu czy Pogórzu koło
Skoczowa (Nieć 1993).
2.2. G e o l o g i c z n a

charakterystyka

niecki

Drogomyśla

Optymalne warunki do migracji i gromadzenia się gazu w strefach przystropowych
karbonu to:
— wysokie ciśnienia gazów złożowych w strefie II maksimum oraz obecność w tej
strefie miąższych warstw osadów gruboklastycznych, którymi przebiega migracja gazu
w kierunku lateralnym,
— występowanie s\xtf uskokowych przecinających nadległe, nieprzepuszczalne warstwy
karbonu, stref, którymi następuje migracja gazu w kierunku pionowym,
— występowanie w przystropowej części karlx)nu utworów zwietrzałych charakteryzujących się dużą porowatością, które mogą stanowić kolektor d!a gazu (nawet gazu wolnego)
oraz
— nieprzepuszczalny nadkład o dużej miąższości, który uszczelnia nagromadzenia gazu,
dzięki czemu w przystropowej części karbonu może powstać I strefa wysokich ciśnień
gazu.
Szczegółowa analiza uwarunkowań geologicznych sprzyjających migracji i gromadzeniu
się gazu wykazała, że interesującym rejonem do podjęcia badań jest niecka Drogomyśla.
Jest ona zlokalizowana pomiędzy uskokiem Ruptawa-Czechowice a grzbietem E^rogomyśla,
z odwiertem Drogomyśl IG-1 (rys. 1).
Nadkład, którego grubość w osi niecki osiąga ponad 1000 m, budują idąc od góry
utwory miocenu górnego wykształcone jako formacja skawińska (nieprzepuszczalne utwory
ilaste i ilasto-margliste — Alexandrowicz 1963) oraz utwory formacji dębowieckiej,
o grubości dochodzącej do 150 m (zlepieńce grubo-, średnio- i drobnoklastyczne oraz
piaskowce — Buła, Jura 1983).
Osady karbonu reprezentowane są przez serię mułowcową, górnośląską serię piaskowcową oraz serię paraliczną. Seria mirfowcowa (warstwy załęskie) to przede wszystkim
osady drobnoklastyczne — mułowce i iłowce. Cykle węglowe są cienkie, silnie zmienne,
pokłady węgla liczne i cienkie. W ołjrębie górno^ąskiej serii piaskowcowej wydziela się
dwa ogniwa — warstwy rudzkie i siodłowe. Górna część serii to jeszcze osady drobnoklastyczne — mułowce i iłowce. Poniżej następuje gwałtowna zmiana charakteru litologicznego. Tę część budują osady gruboklastyczne — piaskowce i zlepieńce. Cechą
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charakterystyczną jest obecność w całym profilu serii grubych i dość często występujących
pokładów węgla. Seria paraliczna, której jedynie część stropowa nawiercona została w tym
•

rejonie (odwiert Dr IG-1) charakteryzuje się podwyższonym udzi^em osadów piaszczystych.
Głębiej dominują już osady drobnoklastyczne z dość licznymi, przeważnie cienkimi pokładami
węgla.
Jak wynika z przytoczonego opisu litologicznego, budowa nadkładu stwarza korzystne
warunki do wytworzenia się w przystropowych częściach karbonu stref wysokich ciśnień
złożowych. Obecność piaskowców i zlepieńców górnośląskiej serii piaskowcowej na prawie
1000-metrowej głębokości poniżej stropu karbonu, czyli na głębokości występowania II
strefy wysokich ciśnień złożowych gazu w zalegających tam pokładach węgła, stwarza
natomiast korzystne warunki do lateralnego odgazowywania pokładów.
Korzystny jest również układ strukturalny warstw (rys. 1). Inwersyjne ułożenie
antyklinalnie przebiegającej górnośląskiej serii piaskowcowej i erozyjnej paleodoliny
w stropie kart>onu, wypełnionej osadami formacji dębowieckiej, oraz przecięcie warstw
karbońskich serią równoleżnikowych uskoków — wg Tarnowskiego (1989) odgazowujących — dochodzących do powierzchni podmioceńskiej w obszarze niecki, tworzą
układ dogodny do migracji gazu z II strefy wysokich ciśnień złożowych do warstw
przystropowych.
Potwierdzeniem traftiości wyboru niecki Drogomyśla może być wyznaczony w odwiercie
Drogomyśl IG-1 rozkład metanowości pokładów węgla (informacja PIG, Oddział w Sosnowcu).
Podwyższone zawartości gazu w strefie przystropowej oraz prawie całkowity brak gazu w górnej
części warstw załęskich wskazują na to, że poldady zalegające na dużych głębokościach są
najpierw odgazowywane lateralnie poprzez warstwy piaskowców, a dopiero potem gaz przedostaje
się do warstw przystropowych kartx)nu przez rozluźnione strefy uskokowe.
3, Parametry petroflzyczne skał
Konstrukcja teoretycznych pól falowych i identyfikacja na ich podstawie ewentualnych
anomalii wywołanych gazem migrującym w nadkład wymaga opracowania modeli sejsmogeologicznych, do czego niezł)ędna jest znajomość geometrycznego rozkładu granic
sejsmicznych oraz parametrów sejsmicznych poszczególnych warstw (prędkość propagacji
fal sprężystych oraz gęstość). Podstawą do ich określenia są dane geologiczne oraz pomiary
geofizyki wiertniczej z głębokich otworów.
Dane uzyskane z otworów charakteryzują zmienność parametrów wzdłuż pionowego
profilu lito-stratygraficznego odwiertu, nie mówiąc nic o wpływie na te parametry migrującego
gazu. Wpływ ten można uwzględnić bazując na teoretycznym modelu ośrodka porowatego
Kustera i Toksoza (1974), a danymi niezbędnymi do obliczenia zmian prędkości pod
wpływem migrującego gazu są obok prędkości propagacji fal, porowatość i ewentualnie
współczynnik kształtu porów.
3.1. P a r a m e t r y

sejsmologiczne

W odwiercie Drogomyśl IG-1 wykonano m.in. pomiary prędkości średnich oraz profilowania akustyczne prędkości (PAP), w oparciu o które skonstruowano model prędkościowy
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i rozkład współczynników odbicia (Opracowanie ZG AGH 1994). Na wykresie prędkości
w sposób jednoznaczny zaznaczają się:
— mało zróżnicowane prędkościowo iłowcowe utwory miocenu serii skawińskiej,
— piaskowcowo-zlepieńcowe utwory formacji dębowieckiej zaczynające i kończące się
na wykresie prędkości układem cienkicti kontrastowycłi warstw,
— ilasto-mułowcowe osady serii mułowcowej z dużą ilością cienkicłi pokładów węgla
(vi = 2600—3800 m/s, y^ = 3400-4200 m/s, Vw = 2200—3000 m/s).
— piaskowcowo-zlepieńcowe osady górnośląskiej serii piaskowcowej z miąższymi pokładami węgla i grubymi warstwami piaskowców (Vp = 2600—4800 m/s) oraz
— stropowe partie serii paralicznej z licznymi cienkimi pokładami węgla.
3.2. T e o r e t y c z n y

model

ośrodka

porowatego

Anomalie sejsmiczne powstające w strefachi migracji gazu wywoływane są zmianami
prędkości propagacji fal sprężystych pod wpływem zmiany typu medium nasycającego
(gaz, ropa, woda-solanka) oraz zmiany stopnia tego nasycenia, a także zmiany w geometrycznym rozkładzie fazy ciekłej i gazowej w porach. Zależność prędkości od stopnia
nasycenia analizowano zarówno w oparciu o pomiary laboratoryjne, jak i modelowania
numeryczne.
Brak możliwości pomiarowych stwarza konieczność przeanalizowania tego problemu na
bazie znanych modeli teoretycznych ośrodków porowatych, czyli ośrodków dwufazowych
będących odpowiednikiem skał o budowie ziarnistej (faza stała) wypełnionej medium
nasycającym (faza ciekła i gazowa). Przydatność modeli teoretycznych do badania mechanizmu
propagacji fal sprężystych analizow^a M. Bała (1989), proponując jako najefektywniejszy
model G. T. Kustera i M. N. Toksoza (1974).
W modelu Kustera i Toksoza ośrodek opisany jest przez dwie jednorodne fazy o różnych
własnościach. Niejednorodności ośrodka autorzy uwzględniają wprowadzając współczynnik
przestrzeni porowej, a sama przestrzeń porowa, zgodnie z ich założeniami, może być
wypełniona zarówno przez fazę stałą, ciekłą, jak i gazową.
Przy wyznaczaniu zmienności prędkości propagacji fal sprężystych pod wpływem filtracji
gazu należy mieć na uwadze fakt, że występująca w skałach przestrzeń porowa może być
równocześnie wypełniona kilkooia mediami (np. wodą porową i gazem). Taki wielofazowy
ośrodek rozpatrywał m.in. Toksoz i in. (1976), proponując następujące układy pomiędzy
występującymi fazami:
— media mieszają się z sobą lub rozpuszczają dając jednorodny roztwór,
— media nie mieszają się wzajemnie. Przypadek ten może odpowiadać np. pęcherzykom
gazu w solance,
— medium nasycające jest wieloskładnikowe, ale każdy ze składników zajmuje oddzielne
pory.
Wydaje się, że drugi z proponowanych układów najlepiej aproksymuje ośrodek odpowiadający warstwom, do których migruje gaz z pokładów węgla.
Dla ośrodka dwufazowego efektywne moduły odkształcenia objętości (K ) i postaci {\i )
oraz prędkość propagacji fal podłużnych (Vp ) i poprzecznych (vs ) wyrażone są następującymi
wzorami:
304

Sekcja IV

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '95
K — Kę

,

,

—

Kf — Kr

6łi (K* + 2m) + M^ (9Ks + Sjls)

\A
1
S m = 1 C (a„0 4 Tl

= 9c„ ^ L

(3Ks +

( O

1 c ( a ^ T2 ( a ^ - { t i

3

(a^

K* + 4 / 3 n

•

P

*

Vc

=

*

iL
.P .

gdzie: p* = Ps (1 - Kp) + pf Kp

Kf,(if,pf — moduły odkształcenia objętości i postaci oraz gęstość odpowiednio
matrycy skalnej i porów,
a(m) — współczynnik kształtu porów (stosunek osi mniejszej do większej),
c(otm) — koncentracja porów o zadanym współczynniku kształtu <Xm nasyconycłi jednym
medium,
M — ilość różnycli współczynników kształtu porów,
Tl i T2 — wielkości będące funkcjami modułów sprężystości oraz kszt^tu porów,
Kp — całkowita porowatość ośrodka.
Z przedstawionych wyżej równań wynika, że model teoretyczny ośrodka porowatego
zaproponowany przez Kustera i Toksoza spełnia wymagania niezbędne przy teoretycznym
szacowaniu wartości prędkości propagacji fal sejsmicznych w ośrodku porowatym, w którym
migruje gaz. Wydaje się, że model ten może być z powodzeniem zostosowany do analizy
zmian prędkości propagacji fal sejsmicznych w utworach karbonu produktywnego, przez
które filtiuje gaz z większych głębokości do stref przystropowych.
3.3. O b l i c z e n i a

prędkości

w zależności

od n a s y c e n i a

gazem

Danymi wejściowymi do określenia zmienności prędkości propagacji fal w zależności
od stOfHiia nasycenia gazem, zgodnie z modelem Kustera i Toksoza (1974), są prędkości
warstwowe, współczynniki porowatości (określone
w trakcie badań hydrogeologicznych w PIG, Oddział Sosnowiec) oraz dane dotyczące spektrum porowego (współczynnik
kszt^u porów am i ich gęstości c((Xni)). W związku z brakiem pomiarów porozymetrycznych
dane dotyczące spektrum porowego i koncentracji porów dobrano tak, aby obliczona przy
pomocy modelu Kustera i Toksoza prędkość propagacji fal była zgodna z zadanymi
wartościami (Bała 1994).
Obliczenia prędkości propagacji fał sprężystych w zależności od stopnia nasycenia porów
wykonano dla piaskowców wytypowanych z najbardziej charakterystycznych poziomów
piaskowcowych z otworu Drogomyśl IG-1. Do analizy wył>rano piaskowce z serii mułowcowej
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(modele 1 i 2) oraz górnośląskiej serii piaskowcowej (model 3). Parametry petrofizyczne
tych piaskowców zestawione są w poniższej tabeli:
Model

Głębokość
[m]

Gęstość
Ikg/m'l

Prędkość
[m/s]

Porowatość

1
2
3

1230,2
1403,5
1721,8

2350
2540
2530

3567
3842
4783

12,22
4,30

[%]

1

Niezbędne do obliczeń wartości stałych sprężystych dla szkieletu piaskowca przyjęto
zgodnie z pracami R. L. Estwooda i J. P. Castagna (1983) oraz M. Bały (1989, 1992,
1994).
Nasycenie przestrzeni porowej, wyrażające objętość danego medium w porach ośrodka,
zmieniano od 0% do 100%, przyjmując, że media nasycające pory (woda i gaz) nie
mieszają się ze sobą.
Obliczenia wykonane dla omówionych modeli piaskowców przedstawione są na rysunku 2.
Dla dwóch pierwszych modeli (1 i 2) można zaobserwować bardzo silne zmiany w przedziale
„śladowego" nasycenia gazem (Kg). W przedziale nasycenia od 0.001 do 0.08 prędkość
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Rys. 2. Zależność prędkości Vp od Dasyceoia gazem
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gwałtownie maleje, potem zaś zachowuje prawie stałą wartość. Dla modelu 3 charakter
zmian prędkości jest podobny, choć poziom tych zmian jest znacznie mniejszy. Wykonane
obliczenia potwierdzają przyjęte założenie o wyraźnej zmianie prędkości propagacji fal
sprężystych pod wpływem nawet bardzo małego nasycenia porów gazem.
Uzyskane zależności potraktowane zostały jako wartości reperowe dla skał karbońskich
budujących pionowy przekrój odwiertu Drogomyśl IG-1. W praktyce założenie zmiany
prędkości propagacji fal pod wpływem migracji gazu zrealizowano przypisując każdej
warstwie nowe wartości prędkości dobrane zgodnie z krzywymi reperowymi, w zależności
od porowatości i prędkości wyznaczonej z PAP oraz w zależności od stopnia (Kg) nasycenia
gazem (rys. 2).
4, Teoretyczne pole falowe
Teoretyczne sprawdzenie hipotezy o powstawaniu anomalii sejsmicznych pod wpływem migracji gazów kopalnianych winno obejmować kolejno modelowanie pola falowego dla rzeczywistych modeli sejsmogeologicznych górotworu oraz porównanie
tego obrazu z polem falowym, skonstruowanym przy założeniu zmian parametrów
petrofizycznych skał pod wpływem filtrującego gazu. Występujące różnice mogą pokazać
skalę zjawiska i stanowić podstawę do prowadzenia dalszych badań — w tym i eksperymentalnych.
4.1. T e o r e t y c z n e

pole falowe niezmienionego

górotworu

Podstawą do konstrukcji modelu sejsmogeologicznego był przekrój geologiczny uskok
ruptawski — odwiert Drogomyśl IG-1 (rys. 1). Występujący na tym przekroju układ warstw,
tak karlx)ńskich, jak i nadkładu, przyjęto jako korzystny dla migracji gazu z U strefy
wysokich ciśnień złożowych do warstw przy stropowych.
Parametry sejsmiczne modelu (prędkość warstwową i gęstość) przyjęto na podstawie
danych z otworów występujących na końcach modelu (Dr IG-1 i Studzionka IG-l). Model
zawiera 37 warstw, w tym 14 pokładów węgla (od pokładu 510 do 339). Nadkład karbonu
budują kolejno formacja dębowiecka o znacznej porowatości oraz nieprzepuszczalne iły
skawińskie. Skonstruowany model jest uproszczeniem w stosunku do rzeczywistego modelu
górotworu, co wynika m.in. z ograniczeń, jakie narzuca zastosowany do modelowań program
GMA (na komputer klasy PC AT 486).
Teoretyczne pole falowe obliczono przyjmując jako sygnał sejsmiczny teoretyczny sygnał
Rickera o częstotliwości 60 Hz (sygnał ten w dobry sposób aproksymuje sygnały sejsmiczne
rejestrowane w ROW — Pietsch i in. 1987) oraz zakładając 15% poziom szumów.
Na teoretycznym przekroju czasowym (rys. 3) można wyróżnić charakterystyczne
serie refleksów odpowiadające sekwencjom pokładów. Najniższa sekwencja refleksów
odpowiada górnośląskiej serii piaskowcowej (w modelu pokłady 510, 412 i 409), następna — dolnej części serii mułowcowej z pokładami grupy 405—402, górna zaś —
dolnym pokładom serii 300 (360, 352, 345 i 339). Obserwowany na przekroju układ
refleksów w sposób jednoznaczny odwtarza założony układ strukturalny karbonu produktywnego.
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Równie jednoznacznie odzwierciedla się spąg warstw skawińskich. Mniej czytelny jest
natomiast erozyjny strop karbonu, który w modelu tworzy nieckę wypełnioną piaszczystymi
utworami formacji dębowieckiej.
4.2. T e o r e t y c z n y

przekrój

czasowy

dla modelu

z migracją

gazu

Jako drogę migracji gazu z n strefy wysokich ciśnień do partii przy stropowych przyjęto
strefę uskokową przecinającą antyklinalnie ułożone utwory karbonu na NNE od otworu Dr
IG-1 (rys. 1). W strefie tej założono zmianę prędkości wywołaną migracją gazu (rozdz.
3) oraz przyjęto dwa stopnie nasycenia gazem Kg(c) = 1% i 10% dla warstw nie
dochodzących do powierzchni podmioceńskiej i odpowiednio 10% i 50% dla bardziej
zwierzach, przystropowych warstw karbonu. Nasycenie gazem utworów formacji dębowieckiej przyjęto Kg(f.d) = 50% i 100%, co jest np. zgodne ze stwierdzonymi w piaskowcach
karbońskich i piaszczysto-zlepiedcowych utworach dętwwieckich nagromadzeniami gazu
wolnego (Lipiarski 1990; Nieć 1993).
Teoretyczne pole falowe obliczone dla wariantu z najmniejszym nasyceniem gazem
przedstawione jest na rysunku 4. Obecność mignjjącego gazu, nawet gdy jego nasycenie
wynosi jedynie 1%, w sposób zasadniczy zmienia charakter pola falowego. Ciągłość
refleksów, którą obserwuje się na profilu bez migrującego gazu (rys. 3) zostaje w tym
przypadku gwałtownie przerwana w strefie, w której założono migrację gazu (rys. 4). Układ
refleksów nie odtwarza już układu strukturalnego warstw karbońskich. Zmianie ulegają
również refleksy związane ze stropem i spągiem utworów dębowieckich. Nasycenie tych
utworów gazem powoduje bowiem z jednej strony zwiększenie kontrastu prędkościowego
pomiędzy tymi utworami a warstwami karboilskimi, z drugiej zaś zmniejszenie tego kontrastu
w stosunku do warstw skawińskich.
Porównanie teoretycznych przekrojów sejsmicznych, obliczonych dla modeli sejsmogeologicznych utworów karbońskich, w których nie ma filtracji gazu (lys. 3) oraz w których
założono filtrację gazu (rys. 4) pokazuje, jakim zmianom ulega pole falowe, szczególnie
w strefach migracji gazu. Skala tych zmian, duża nawet dla przypadku najmniejszego
nasycenia gazem, umożliwia sformułowanie następujących, wstępnych kryteriów interpretacji
pola falowego:
— strefy gwałtownego przerwania ciągłości granic sejsmicznych i towarzyszące tym
strefom chaotyczne ułożenie refleksów o dużych amplitudach lokalizują drogi migracji gazu
do warstw nadkładu, natomiast
— silne refleksy podkreślające erozyjny strop karbonu mogą wskazywać na strefy
zwiększonego nasycenia gazem.
5. Wnioski końcowe
Podsumowując wykonane badania należy stwierdzić, że porównanie teoretycznego pola
falowego obliczonego dla modelu sejsmogeologicznego „ł)ez gazu" i modelu „z gazem"
wskazuje na teoretyczne możliwości powierzchniowych badań sejsmicznych przy lokalizacji
stref migracji gazu wolnego i stref jego maksymalnej koncentracji w warstwach przystropowych karbonu.
Sekcja IV
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Testem sprawdzającym praktyczną możliwość metody winien być zarejestrowany profil
sejsmiczny i jego korelacja z innymi anomaliami geofizycznymi oraz z ewentualnymi
anomaliami geochemicznymi (duża miąższość nieprzepuszczalnych warstw skawiiiskich może
powodować pełne uszczelnienie zbiorników gazu).
Wykonanie testowego profilu sejsmicznego powinno być jednak poprzedzone dodatkowymi
badaniami, szczególnie w zakresie oszacowania zmian prędkości propagacji fal sprężystych
pod wpływem filtującego gazu. Przyjęte bowiem zmienności prędkości oparto na niewielkiej
liczbie oznaczeti, co było związane m.in. z niedostępnością prób skał z otworu Drogomyśl
IG-1. Poszerzenia wymaga także zakres modelowań sejsmicznych, szczególnie dla bardziej
skomplikowanych modeli strukturalnych karbonu. Jest to niezbędne do opracowania jednoznacznych kryteriów identyfikacji w zapisie sejsmicznym „anomalii gazowych^*.
Uzyskane wyniki potwierdziły celowość podjęcia tego typu badań, jak i wskazały na
kierunki ich dalszej kontynuacji. Problem lokalizacji w górotworze karbońskim stref o dużej
koncentracji metanu jest bowiem zagadnieniem istotnym, tak z punktu widzenia zagrożeń
metanowych, jak i dla prac mających na celu odgazowanie kopalń.
Przedstawione w niniejszym artykule badania wykonane zostały w ramach realizacji
Projektu Badawczego KBN Budowa modeli dynamicznych wybranych zagłębi górniczych
do rozwiązywania problemu zagrożenia tąpaniami, wyrzutami gazu, pożarami i innymi,
który wykonywany był pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Stanisława Małoszewskiego.
Przekazano 30 grudnia 1994 r.
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Seismic anomalies related to microfiltration of methane (ROW)

Abstract
Hieoretical background for the presented study has been establisbed by results of seismic
prospecting for hydrocarbons. It is well known that there are seismic anomalies above oil
and gas fields related to gas leakages from the field through the overlying rock series.
Such an anomalies are often related to geochemical surface anomalies. Therefore it seems
probable that similar effects could be encountered on seismic data above acąuired coal
seems.
Test study of application of seismic detection of gas leakages zones in the coal seems
was completed using available geological and geophysical data from ROW coal production
area. Several seismic models were constructed that incorporated theory of yelocity changes
of seismic waves in two-phase media. Interpretation of synthetic sections clearly shows
that it is possible to correlate seismic anomalies with zones of assumed gas leakages. It
proves that it might be possible to use surface seismic methods for delineation of similar
zones and areas of maximum gas concentration and leakages in the real-world situations.
4
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Podstawy fizyczne badań sejsmoakustycznych w kopalniach

Słowa kluczowe
Emisja sejsmoakustyczna (akustyczna)-pęknięcie-model fizyczny-podkrytyczny
nięć-korozja napręteniowa-współczynnik intensywności naprętenia

wzrost pęk-

Streszczenie
Dalszy rozwój metody sejsmoakustycznej w mechanice górotworu uwarunkowany
jest stworzeniem odpowiednich podstaw fizycznych. Przedstawiono model procesu,
który opisuje niektóre cechy emisji sejsmoakustycznej i może stanowić punkt wyjścia
przy tworzeniu podstaw fizycznych metody sejsmoakustycznej. Model ten, który został
zaadaptowany z inżynierii materiałowej (badania ceramików), wiąże aktywność sejsmoakustyczną z obciążeniem i prędkością obciążaninej ze stanem naprężenia w górotworze i z towarzyszącym mu procesem deformacji. Można bowiem przyjmować,
że zasadniczym parametrem emisji sejsmoakustycznej to aktywność tego procesu, czyli
liczba sygnałów (impulsów) w jednostce czasu. Omawiany model wiąże właśnie aktywność sejsmoakustyczną z obciążeniem lub prędkością olKiążania skały lub z prędkością
odkształcenia.
1. Wstęp
Zjawisko emisji sejsmoakustycznej jest stosunkowo szeroko znane. Metoda sejsmoakustyczna jest dzisiaj wykorzystywana praktycznie, szczególnie w gómictwie podziemnym,
przy ocenie stanu zagrożenia dynamicznymi przejawami ciśnienia górotworu, z bardzo
różnymi wynikami. Oprócz bardzo przekonujących przykładów możliwości jej wykorzystania
mamy również wyniki niejednoznaczne. Zdarzają się także opinie bardzo krytyczne, poddające
w wątpliwość celowość jej stosowania.
Osobiście uważam, że zagadnienie przewidywania l ^ a ń nie może stanowić odpowiedniej
podstawy do oceny przydatności metody sejsmoakustycznej, gdyż zarówno termin „przewidywanie", jak i „tąpnięcie" nie zostały jednoznacznie zdefmiowane w praktyce górniczej.
Ponadto, jak do tej pory, nie ma żadnych nowych, bardziej skutecznych metod przewidywania
tych zjawisk. Z drugiej zaś strony w fizyce i w inżynierii materiałowej obserwuje się
bardzo dynamiczny rozwój metody identycznej w swych założeniach, nazywanej emisją
akustyczną, która dzisiaj wchodzi w skład uznanych metod badaii nieniszczących i jest
wykorzystywana między innymi do ciągłej obserwacji i kontroli różnych elementów konSekcja IV
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strukcyjnych, w medycynie (przy badaniach złamań, badaniach mózgu), a przede wszystkim
w mechanice pękania różnych materiałów, od metałi, poprzez materiały ceramiczne po
materiały kompozytowe.
Szczególnie wyraźnie dzisiaj widać, że dalszy rozwój metody sejsmoakustycznej w mechanice górotworu jest uwarunkowany stworzeniem odpowiednich podstaw fizycznych, gdyż
zastosowania są ograniczone brakiem dostatecznego poznania zjawiska i brakiem odpowiedniej, dobrze zweryfikowanej teorii. Dlatego w niniejszej pracy przedstawię, z konieczności
bardzo uproszczony model procesu, który wprawdzie nie został dla skał odpowiednio
zweryfikowany, ale który opisuje przynajmniej w przybliżeniu niektóre cechy emisji sejsmoakustycznej i może stanowić punkt wyjścia przy tworzeniu podstaw fizycznych metody
sejsmoakustycznej. Przy konstrukcji modelu zasadniczą kwestią jest pcńączemc procesu
emisji sejsmoakustycznej ze stanem naprężenia w górotworze i z towarzyszącym mu
procesem deformacji. Można bowiem przyjmować, że zasadniczym parametrem emisji
sejsmoaktustycznej jest aktywność tego procesu, czyli liczba sygnałów (impulsów) w jednostce czasu. Omawiany model wiąże właśnie aktywność sejsmoakustyczną z obciążeniem
lub prędkością obciążenia skały lub z prędkością odkształcenia.
2. Zmiana emisji sejsmoakustycznej pod wpływem rosni^cych obciążeń (ze stałą
prędkością obciążania) — ośrodek polikrystaliczny, kruchy
4

Załóżmy, podobnie jak Evans (1975), że skała jest ośrodkiem polikrystalicznym
zbudowanym z NC deformujących się krucho ziam mineralnych o różnej wytrzymałości
doraźnej Rci (i = 1, 2.... Nc). Wytrzymałość ta jest określona właściwościami minerału
oraz wielkością największego w nich mikropęknięcia. Załóżmy ponadto, że rozkład
wytrzymałości poszczególnych ziam mineralnych opisuje asymptotyczny rozkład prawdopodobieństwa wartości minmialnych Gumbela III typu (Gumbel 1958) w postaci
dystrybuanty:
q
F^^^ (x) - P(X < X) = 1 - exp

V - e

y

(1)

gdzie:
X > e > O
V > E

q >O
e, V, q — parametry rozkładu.
Wartości parametrów v, q, e określają kształt i przebieg rozkładu asymptotycznego,
a wartość £ można fizycznie interpretować jako asymptotyczną, minimalną wytrzymałość
danego ziarna. Specjalnym przypadkiem rozkładu (1) jest tzw. rozkład Weibulla, który jest
często wykorzystywany w geotechnice, np. do opisu rozkładu wytrzymałości skał (Gumbel
1958; Freudenthal, 1968; Glazer, 1977; Yegulalp i Mahtab, 1983). Przyjmuje się wówczas,
że pęknięcie danego ziarna zajdzie, jeśli lokalna jego wytrzymałość Rci nie będzie większa
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od lokalnego naprężenia w ziarnie Oj (naprężenie jest dla uproszczenia rozumiane jako
średnia wartość), czyli że prawdopodobieństwo pęknięcia ziarna i będzie:
q -

•

m )

-

exp

= pfRci

^

w

e^

J

(2)

gdzie:
Gi > e > O
w >O
q > 0.
Dla uproszczenia zmóżmy, że e = O, wówczas przy rosnącym obciążeniu liczba pękających
ziam N będzie równa prawdopodobieństwu empirycznemu i asymptotycznie będzie zmierzać
do
•

N

1 - exp

Nc + 1

q •
Z'— >
W

V >

(3)

gdzie:
Nc

całkowita liczba ziam mineralnych w danej objętości skały.

Ponieważ znajdujemy się w tzw. ogonie rozkładu i przy rosnącym obciążeniu pękać
będą ziarna o największej wytrzym^ości, których jest niewiele, czyli N « Nc, oraz
uwzględniając rozwinięcie w szereg funkcji wykładniczej (z ograniczeniem do dwu pierwszych
wyrazów), mamy:
Oi
N = Nc
w
V

/

(3b)

Jeśli ponadto założymy, że lokalne naprężenie w ziarnie Oj jest proporcjonalne do
obciążenia L oraz że każde pękające ziarno mineralne emituje tylko jeden sygnał (impuls)
sejsmoakustyczny, czyli
c^j =

CmL

(4)

gdzie:
Cm
stidy współczynnik
to uzyskamy, że dla idealnego, polikrystalicznego ośrodka skalnego skumulowana liczba
emitowanych sygnałów sejsmoakustycznych N l)ędzie następującą funkcją obciążenia L

N = Nc

V
w

V
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gdzie:
Cmi — oznacza współczynniki proporcjonalności w poszczególnych ziarnach, a sumowanie
powinno być przeprowadzone dla wszystkich ziam budujących daną objętość górotworu.
Jeśli rosnące obciążenie zewnętrzne będzie pewną funkcją czasu L = L(t), to po
zróżniczkowaniu względem czasu t równania (5) uzyskamy wyrażenie opisujące aktywność
sejsmoakustyczną
n =

dt

dt

(6)

W takim ośrodku emisja sejsmoakustyczna zależeć będzie wyłącznie od obciążenia
i prędkości obciążenia (dla stałego obciążenia

O i emisja znika; N = const, n = 0)

i nie występują inne zależności emisji od czasu.
W czasie badań na próbkach istotnie stwierdza się zależność emisji sejsmoakustycznej
od wielkości rosnącego otKiążenia, jak i prędkości obciążania. Przedstawiając w skali
podwójnie logarytmicznej zależność aktywności sejsmoakustycznej w funkcji obciążenia
(równanie 6) n = n(L) uzyskujemy prostą o nachyleniu równym q - 1 (rys. 1). Poziom
aktywności sejsmoakustycznej rosnąć zaś będzie proporcjonalnie do prędkości obciążania.

A
log n

^ log • + ( q - 1 ) log L

log

a ,

L =

d

logi.
Rys. 1. Schematyczna ilustracja wzrostu aktywności sejsmoakustycznej n jako funkcji rosnącego obciążenia L
(dla dwu różnych prędkości obciążenia L) w modelu polikrystalicznego ośrodka kruchego
Fig.l. Schematic ilustration of the seismoacoustic activity (acoustic emission ratę) n increase versus increasing
load L (for two different loading rates L) in the model of the polycrystaline brittle medium
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3. Zmiany emisji sejsmoakustycznej przy stałym obciążeniu — podkrytyczny wzrost
pęknięć
W realnym ośrodku skalnym prócz kruchego pękania ziam należy także rozpatrywać inne
źródła emisji sejsmoakustycznej. Ogólnie biorąc stwierdza się, że przebieg skumulowanej liczby
impulsów sejsmoakustycznych jest w przybliżeniu zgodny z przebiegiem niesprężystycłi odkształceń objętościowycłi skały, a zatem przebieg aktywności sejsmoakustycznej odwzorowuje
przebieg prędkości tycłi odkształceń. Można zatem wnioskować, że emisja każdego sygnału
sejsmoakustyęznego wiąże się z pewnym, inkrementalnym przyrostem niesprężystego odkształcenia objętości. Różnice w przebiegu emisji sejsmoakustycznej w sk^acłi deformujących się
w sposób kruchy oraz, w sk£dach deformujących się ciągliwie będą wynikiem różnego udziału
i różnego mechanizmu odkształceń niesprężystych w procesie deformacji skał pod wpływem
wzrastających obciążeń. 2^tem rejestracja emisji sejsmoakustycznej i porównanie z przebiegiem
całkowitych odkształceń objętościowych skał w warunkach kontrolowanych obciążeń zewnętrznych może dostarczyć bardzo istotnych informacji o stanie skał.
W realnych ośrodkach skalnych, tzn. w ośrodkach nieideałnie kruchych i w ośrodkach
ciągliwych, obserwuje się zjawisko tzw. podkrytycznego wzrostu pęknięć w zakresie obciążeń
mniejszych, ale bliskich obciążeniom krytycznym. Wzrost takiego pęknięcia odbywa się
wolno, a dzięki znacznej dyssypacji uwalnianej energii sprężystej przebiega w sposób
zbliżony do stabilnego wzrostu, tzn. jest w znacznym stopniu kontrolowany wielkością
pracy wykonywanej przez obciążenia zewnętrzne. Idealizując, przyjmuje się, że istnieje
pewien zakres obciążeń Gj < a < Oc (lub współczynnika intensywności naprężenia
Kj < K < Kc), dla których wzrost pęknięcia jest stabilny. Oznacza to, że każdej wartości
o (lub K) odpowiada pewna długość pęknięcia 2c, przy której ośrodek ten znajduje się
w równowadze z obciążeniem oddziałującym na skałę.
Współczynnik intensywności naprężenia jest definiowany jako
K = o

V T O

(7)

a rozpatrując równanie bilansu energetycznego można wyprowadzić, że wzrost pęknięcia
przy rozciąganiu (tzw. kryterium naprężeniowe Griffitha) będzie zachodził, gdy
— płaski stan naprężeń
'/2

K = Kic =

2EYO^

płaski stan odkształcenia

l - y ^

(8)

gdzie:
E — moduł Younga
Yo — powierzchniowa energia właściwa pęknięcia (wynosi ok. 0,1—1,0 Jm"^)
V — współczynnik Poissona.
Stała KIC (we wzorze 8) ma zatem charakter stałej materi^owej ośrodka idealnie
kruchego dla danych warunków propagacji pęknięcia i dla danego schematu obcią:^nia.
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Przedstawiając równanie (8) po podstawieniu (7) w układzie o = f(c) (rys. 2a) uzyskamy
kj2ywą Cc = f(c), która określa stan równowagi w ośrodku i wytrzymałość ośrodka ac.
Wytrzymałość ta jest ściśle uzależniona od długości pęknięcia i z jej wzrostem maleje.
Uogólniając ten wygodny system zapisu na dowolną geometrię pęknięcia i różne schematy
zniszczenia, kryteria wzrostu pęknięcia dla ośrodka idealnie kruchego przedstawiane są
następująco (Jayatilaka 1979)

Yo

(9)

gdzie:
N = I, n lub III
N = I przy rozciąganiu (stan symetryczny)
N = II przy ścinaniu wzdłużnym (stan niesymeuyczny)
N = III prey ścinaniu poprzecznym (stan antypłaski)
Yo — współczynnik geometryczny zależy od geometrii pęknięcia i sposobu obciążenia
skały.
Aby uwzględnić właściwości niesprężyste ośrodka, Irwin i Orowan (Wnuk 1977)
zmodyfikowali wzór Griffitha (8), dodając do powierzchniowej energii właściwej pęknięcia
dyssypację plastyczną q, tzn. w miejsce Yo przyjęli Yq określone jako
Yq = Yo + q

(10)

co wprawdzie nie zmienia postaci wzoru, ale zmienia jego sens fizyczny (Zut»erek 1988).
Wzory (7), (8), (9) zostały wyprowadzone dla regularnych powierzchni pęknięć i w przypadku ich rzeczywistych powierzchni, które zwykle są bardzo nieregularne, zaproponowano
(Kostrow 1975) wprowadzenie pojęcia efektywnej powierzchniowej energii właściwej Yef,
która przedstawia pełną wielkość strat energii przy wzroście pęknięcia liczoną na jednostkę
przyrostu płaskiej powierzchni pęknięcia. Jest ona wielokrotnie wyższa od wartości YO
poszczególnych miner^ów.
M. P. Wnuk (1977) zaproponow^, aby analogicznie do stanów krytycznych Griffitha-Irwina określających próg dynamicznej propagacji pęknięcia Cc = f(c), czyli K = K ^ o
przyjąć, że istnieje próg stanów inicjacji wzrostu podkrytycznego Gj = f(c) (co oczywiście
oznacza K = K^j) (rys. 2a). W rezultacie zbiór wszystkich możliwych wartości (a, c)
dzielimy na trzy podzbiory a, b i c. W podzbiorze a pęknięcie jest stabilne i nie zachodzi
jego wzrost. W podzbiorze b ograniczonym funkcjami Oj = f(c) oraz Oc = f(c) zachodzi
wolny, w przybliżeniu stabilny, wzrost pęknięć. W tym przedziale naprężeń obserwuje-się
wolny wzrost długości pęknięć i związany z tym spadek wytrzymałości skały, nawet
4

wówczas, gdy ołx;iążenie zewnętrzne jest st^e. W zbiorze c pęknięcia są niestabilne
i propagują w sposób dynamiczny. Skała będzie się zbliżać do właściwości ośrodka idealnie
kruchego tym bardziej, im mniejszy będzie zakres podkrytycznego wzrostu pęknięć, czyli
im węższa będzie strefa b (rys. 2a).
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W przypadku podkrytycznego wzrostu pękiiię<3 w skałach prędkość wzrostu pęknięcia v (powyżej progu inicjacji podkrytycznego wzrostu Kjj jest określoną funkcją współczynnika intensywności naprężenia przy rozciąganiu Kj (Meredith, Atkinson 1983), co przedstawiono na rysunku
2b. Przebieg tej zależności umożliwia wydzielenie trzech faz podkrytycznego wzrostu pęknięć:
1 — monotoniczny wzrost prędkości propagacji pęknięcia, w której proces ten jest
kontrolowany reakcjami korozji naprężeniowej na krawędzi pęknięcia,
2 — stała prędkość propagacji pęknięcia kontrolowana prędkością transportu czynnika
reagującego do krawędzi pęknięcia,
3 — wzrost prędkości propagacji pęknięcia i asymptotyczne osiąganie progu dynamicznego,
niestabilnego wzrostu pęknięcia Kic- W fazie tej stopniowo wzrasta udział mechanicznego
pękania s k ^ i proces przechodzi w stan niestabilnego dynamicznego niszczenia struktury.

KryUriu^m | | | |
GrUflłha-IrwIna

— ^

Rys. 2. Schemat podkrytycznego wzrostu pęknięcia:
a) hipotetyczna zależnoś: Oi = f(c) wg M. P. Wnuka (1977)
(a) — obszar, w którym pęktiięcie jest stabilne, (b) — obszar podkrytycznego wzrostu pęknięcia, (c) —
obszar dynamicznego, niestabilnego wzrostu pęknięcia, a — naprężenie, c — połówkowa długość pęknięcia;
b) zależność prędkości podkrytycznego wzrostu pęknięcia v od współczynnika intensywności naprężenia Ki
wg Mereditha i Atkinsona (1983)
1 — wzrost kontrolowany reakcjami korozji naprężeniowej, 2 — wzrost kontrolowany prędkością dyfuzji
reagentu, 3 — korozyjne i mechaniczne pękanie, Kii — próg inicjacji wzrostu podkrytycznego, Kic — próg
dynamicznego niestabilnego wzrostu
Fig. 2. Scheme of the subcritical crack growth
a) hypothetical relation (Ji = f(c) according to M.P. Wnuk (1977)
(a) — the area where the crack is stable, (b) — the area of the subcritical crack growth, (c) — the area ol
the dynamie unstable crack growth, a — stress, c — half of the crack length;
b) the relation of the subcritical crack growth velocity v to the stress intensity factor K| according to
Meredith and Atkinson (1983)
1 — growth controlled by stress corrosion reaction, 2 — growth controlied by the speed of the reagent
diffusion, 3 — corrosive and mechanical cracking, Kii — the threshold of the initiation of the subcritical
crack growth, Kic — the tłireshold of the dynamie unstable crack growth
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W fazie 1 oraz 2 wzrost pęknięcia bardzo wyraźnie zależy od warunków panujących na
krawędzi pęknięcia, a w szczególności od zawartości wody w otoczeniu krawędzi pęknięcia^
która w przypadku jedruKzesnego oddziaływania n^rężeń znacznie może ułatwić i przyspieszyć
proces wzrostu pęknięcia (tzw. kOTozja naprężenia). W fazie 1 prędkość propagacji pęknięcia
opisuje się najczęściej równaniem Charlesa (Meredith, Atkinson 1983) w postaci:
dc
V = — = v^exp
dt
^ ^

RT

\

K"K = a K J ^
/

(11)

gdzie:
Vo, hk, a — stałe,
H — entalpia aktywacji — dla skał zasadowych,
H = 3 3 - 4 6 kJ m o r \
R — stała gazowa,
T — temperatura bezwzględna.
Wykładnik njc nazywany jest wskaźnikiem podkrytycznego wzrostu lub wskaźnikiem
korozji naprężeń i w zależności od nasycenia skał i temperatury przyjmuje dla sk^
zasadowych wartości 22,0 < nK < 43,0. Jak dotychczas zależność ta została stwierdzona
jedynie dla schematu zniszczenia przy rozciąganiu. Istnieją jednak przesłanki, które pozwalają
przypuszczać, że także dla innych schematów zniszczenia będzie spełniony analogiczny typ
zależności, choć wartości współczynników mogą być odmienne (Cox, Atkinson 1983).
Zależność (11) jest niezwykle interesująca, gdyż właśnie dla tego przypadku można
podejmować próby oszacowania czasu do momentu zniszczenia (Das, Scholz 1981).
Zakładając, że proces pełzania w skałach wywołany jest podkrytycznym wzrostem
pęknięć i związanym z tym mikropękaniem, można w oparciu o zależność (11) i (7)
wyprowadzić związek wytrzymałości ośrodka w czasie t z wytrzymałością doraźną (Evans
1975, 1979)
n
D.

c^ dc = a^ a

dt

(12)

gdzie: a i = af^Tc
Całkując (12) w granicach od pewnej początkowej długości pęknięcia Cj do c i od
czasu t = O do t otrzymujemy:
(n, - 2)
C:

c
nK -

gdzie: a2 = a i
\
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n.
=

1

-

0 2 o "tej ^

(13)

\
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Jeśli przyjmiemy, że wytrzymałość doraźna Rc i wytrzymałość R są funkcjami długości
pęknięcia, zgodnie ze wzorem (7), czyli

Kic = const = Rc Y* Vc

(Js)

gdzie:
Y* — stały współczynnik
to po podstawieniu (7a) do (13) uzyskujemy (Evans 1975, 1979)
n - 2

R^

0 - 2

• - ( n - 2 ) D - 2 n

- R "

K,^

n

a''t = pa''t

(14)

*

Zależność (14) przedstawia funkcyjny związek między wytrzymałością doraźną skały
Rc (dla t = 0) a wytrzymałością po upływie czasu t, R przy danym poziomie naprężeń
o. Jest to funkcja typu
n^ - 2

R = R(?
V

-2

- at

(14a)

J

przy czym parametr a silnie zależy od poziomu naprężenia a
Jeśli teraz przyjmiemy, że pęknięcie ziania mineralnego w skale wystąpi wówczas, gdy
poziom naprężenia osiągnie wartość wytrzymałości, czyli R - o, i przyjmując określony
rozkład wytrzymałości ziam skalnych, to podstawiając (14) do (3b) uzyskujemy:

N =

Np

n _2

n

—3_

+ po''t)"K-2

w

(15)

Zależność (15) określa wzrost skumulowanej liczby impulsów w funkcji czasu przy
stałym naprężeniu o. Różniczkując zaś (15) względem czasu t uzyskujemy, że aktywność
sejsmoakustyczna będzie:
q+2

dN

n = — =

Q P^J

dt

-

+ 2

Nc /
^2
^ \1
1 +
+ ^3
p aa ttJ
^
^

^
(16)

a wprowadzając oznaczenie

n(t = 0 ) = no = ^ ^
"K - 2 W''
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uzyskujemy
q - "K + 2

n = Ho (^1 + Pa^ t^
Dla dużych czasów t (t »

(16b)

1) będzie

/
\
[ '("K fą - IV
n = PjO
t
J

gdzie: pi =

- 2

=

p2«^

(16c)

/

DK -

W skałach zachodzi zawsze, że HK » q + 2, tym samym aktywność przy stałym
obciążeniu będzie zawsze maleć z czasem t, gdyż wykładnik dla t będzie ujemny, a poziom
aktywności sejsmoakustycznej wzrasta wraz ze wzj-ostem naprężeti a. Przedstawiając wykres
spadku aktywności sejsmoakustycznej n = n(t) w układzie podwójnie logarytmicznym
uzyskamy przebiegi przedstawione na rysunku 3.

log n 4

t
dla e^^^b 1

loa t
Rys. 3. Schematyczna ilustracja aktywności sejsmoakustycznej n jako funkcji czasu t (dla dwu różnych
poziomów naprężeń a) w ośrodku polikrystalicznym quasi-kruchym podczas stałego obciążenia
Fig. 3. Schematic illustration of the seismoacoustic a<^vity (acoustic emission rate) n decrease versus time t
(for two different stress levels a) in polycrystalline medium during coostant load
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4. Dyskusja i wnioski
Wydaje się, że model podobny do modelu zaproponowanego dla materiałów ceramicznych
przez Evansa (1975) mógłby zostać wykorzystany w badaniach sejsmoakustycznych, gdyż
przynajmniej jakościowo tłumaczy przebieg emisji sejsmoakustycznej w skrach. Zasadniczym
problemem pozostaje weryfikacja tego modelu w warunkach górniczych i wyznaczenie
wszystkich jego parametrów. Wydaje się jednak, że odpowiednio zaprogramowane badania
podstawowe pozwolą model zweryfikować praktycznie i oszacować opisujące go parametry.
Opracowanie takiego modelu jest niezwykle istotne w dalszym rozwoju badań sejsmoakustycznych w kopalniach, gdyż pozwala na ilościową interpretację wyników obserwacji
i znacznie zwiększa zakres możliwych zastosowań metody. Nie jest to jednak jedyny
możliwy model opisu zjawiska emisji sejsmoakustycznej, a tylko jeden z wielu możliwych
modeli, które można do tego celu wykorzystać.
Ostatnio J. Komowski (1994) przedstawił bardzo interesujący model Teologiczny z polem
sprężysto-kruchym, w którym przyjmuje, że zasadniczym nośnikiem informacji, np. o prędkości procesu niszczenia, jest energia sygnałów sejsmoakustycznych (wyzwalana energia
sejsmiczna). Zasadnicza różnica koncepcyjnej formalizacji tych dwu modeli — prezentowanego w niniejszej pracy modelu Evansa (1975) oraz modelu Komowskiego (1994) —
polega na powiązaniu emisji sejsmoakustycznej z procesem deformacji. W modelu Evansa
tym parametrem jest aktywność sejsmoakustyczna, w modelu Komowskiego zaś intensywność
wyzwalanej energii. Ze względu na charakterystyczny, zbhżony do hipeibolicznego, rozkład
energetyczny impulsów sejsmoakustycznych, aktywność sejsmoakustyczna zależy głównie
od słabych i bardzo słabych sygnałów, których jest bardzo dużo, gdyż sygnałów o wysokich
energiach jest mało lub nawet bardzo mało. Intensywność wyzwalanej energii zależy zaś
przede wszystkim od nielicznych najsilniejszych impulsów, gdyż wkład wyzwalanej energii
przez nawet bardzo liczne, ale słal)e sygnały jest bardzo niewielki. Może się zatem okazać,
że te dwa różne modele procesu emisji będą opisywać proces pękania i związaną z nim
emisję sejsmoakustyczną w różnych zakresach energii i rozmiarów tych zjawisk, chociaż
aktualnie obydwa modele nie zostały dla skał w pełni zweryfikowane.
Intuicyjnie wydaje się bowiem oczywiste, że z innym zakresem energii sygnałów
sejsmoakustycznych będziemy mieli do czynienia po odpaleniu w górotworze nawet małego
ładunku wybuchowego, a inny zakres energii będziemy obserwować w przypadku podkrytycznego wzrostu pęknięcia, gdzie należy oczekiwać bardzo słabych sygnałów.
Jednakże zjawisko podkrytycznego wzrostu pęknięć w skałach i opisujące go prawa są
niezwykle interesujące także z czysto' praktycznego punktu widzenia, gdyż w oparciu
o zależność (11) pojawia się realna możliwość szacowania czasu zbliżającego się zniszczenia.
Tym samym w obserwacjach sejsmoakustycznych nie można pomijać sygnałów o niskich
energiach i jedynym sposol>em jest prowadzenie obserwacji w możliwie jak najszerszym
przedziale energii tych zjawisk, który w nowoczesnych zagranicznych aparaturach sejsmoakustycznych osiąga już nawet 120 dB, a w naszych aparaturach krajowych rzadko
przekracza jedynie 40 dB.
«
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Physical basis of the seismoacoustic (acoustic emission) research in
mines

Abstract
Further development of the seismoacoustic (acoustic emission) technique in rock mechanics
is conditioned by the creation of the appropriate physical background. A model of the
process which describes certain features of the seismoacoustic emission has been presented
and can be considered as a starting point for the physical basis of the seismoacoustic
techniąue. This model, which has been adopted from the materiał engineering (ceramic
research) connects seismoacoustic activity (rate) with the load and loading rate during
constant load increase. One has also analysed the variations of the seismoacoustic emission
under constant load beginning from the relation of the crack growth velocity to the stress
intensity factor. It has been discussed whether the obtained results, describing the course
of the seismoacoustic emission versus load and time (under constant load), are in accordance
with experimental data and whether it is possible to determine the fundamenta! parameters
describing the feaUires of the model.
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Stomil
R O K Z A Ł . 1908

0
• » •

INFORMACJA
o wydawnictwach Szkoły Eksploatacji Podziemnej '95
MATERIAŁY KONFERENCYJNE SZKOŁY
Tradycyjnie ukazujące się drukiem wykłady wygłoszone w trakcie Szkoły. Zakres tematyczny wydawnictwa
obejmuje następujące zagadnienia:
- nowe techniki

i technologie

• badania geofizyczne
- ochrona

środowiska

w

w eksploatacji

podziemnej

złóż,

górnictwie,

na terenach

górniczych

ze szczególnym

uwzględnieniem

ochrony

powierzchni,
- restrukturyzacja

przedsiębiorstw

górniczych.

Y A D E M E C U M G Ó R N I C T W A I G E O L O G I I 94/95
Trzecie zaktualizowane wydanie "przewodnika" po przedsiębiorstwach górniczycłi i geologicznych),
elektrovvniach, instytucjacłi naukowych, urzędach górnicz)^ch, stowarzyszeniach oraz wybranych
instytucjach rządowych. Vademecum zawiera adresy, składy kierownictw przedsiębiorstw (w przypadku
kopalń również składy ważniejszych stanowisk mżyniery no-technicznych) oraz istotne mformacje
komercyjne. W Vademecum ukaże się również informacja u mująca w sposób syntetyczny podstawowe
dane o przemyśle górnictwa węgla kamiennego, węgla brunatnego i rud metali.
P O R A D N I K G E O F I Z Y K A G Ó R N I C Z E G O T O M 11
Wydawriictwo kierowane do kadry inżynieiyjno-technicznej kopalń, a w szczególności służb tąpaniowych
i geologicznych. Autorami II tomu Poradnika są specjaliści - pracownicy Głównego Instytutu Górnictwa,
Akademij .Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Śląskiego, K W K "Katowice" i Polskiej
Akademii Nauk. Tom II zawiera działy dotyczące organizacji badań geofizycznych na kopalniach oraz
sejsnx>logii i sejsmoakustyki - metod najbardziej rozpowszechnionych w badaniach kopalnianych.
Vy przygotowaniu znajdu e się tom III, który będzie poświęcony metodom sejsmiki górniczej, grawimetrii
górniczej i metodom elektrycznym.
W Y D A W N I C T W O Z S E R I I " W Y K Ł A D Y A U T O R S K I E " pt. -Wstrz^sy górnicze - mechanizm ognisk,
lokalizacja i energia". Publikacja zawiera wykłady autorskie specjalistów o światowej renomie.
Opracowanie jest przekrojem stanu \^iedzy omawianych zagadnień.
V y Y p A W N I C T W O Z SERII "WYKŁADY A U T O R S K I E " pt."Nowoczesne rozwiązania w technologii
ek^loatacji podziemnej złóż". Publikacja stanowi zbiór wybranych osiągnięć z zakresu eksploatacji
podziemnej. Wykłady opracowali znani specjaliści; pracownicy naukowi i praktycy.
W Y D A W N I C T W O Z SERII " W Y K Ł A D Y A U T O R S K I E " pt."Praktyczne aspekty projektowania oobud
budów
wyrobisk
korytarzowych w świetle doświadczeń górnictwa RPA i moźhwości
ich adaptacji w
górnictwie polskim".
Autorem jest dr inź. Leszek W O J N O - pracownik naukowy CSIR w Johannesbureu (RPA) zajmujący się
problematyką obudów górniczych o d wielu lat. D r L. W O J N O jest uznanym w świecie autorytetem w tej
dziedzinie.
Publikacja dotyczy następujących zagadnień:

1. Klasyfikacje górotworu i ich zastosowanie.
2. Podstawy projektowania wyrobisk korytarzowych - mechanizmy obciążeń, niszczenia , kryteria.
3. O b u d o w y wyrobisk korytarzowych - przykłady zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem
dużych deformacji w warunkach quasi statycznych i dynamicznych.
W A R U N K I K L I M A T Y C Z N E W K O P A L N I A C H G Ł Ę B O K I C H - P O R A D N I K . Autorami poradnika są prof. dr
hab. inz. Józef W A C ł i A W I K , dr inż. Janusz C Y G A N K I E W I C Z i dr Józef KNECHTEL. Bardzo ciekawa
fwzycia zawierająca praktyczne przykłady obliczeń projektowych z zakresu klimatyzacji dla wyrobisk na
dużych głębokościach.
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dati)

Zamówienie nr
Zamawiający (imię nazwisko, dział):

telefon:

Niniejszym

zamawiamy:

1. Materiały z wykładami Szkoły Eksploatacji Podzlenfinej '95
2. Wykłady autorskie: "Mecłnanizm ognisk, energia i lokalizacja
wstrząsów górniczych"
3. Wykłady autorskie: "Nowoczesne rozwiązania w technologii
eksploatacji podziemnej złóż"
4. Materiały seminarium: "Projektowanie obudowy wyrobisk
górniczych" (dr inż. Leszek Wojno)
5. Wykład autorski: "Technologia prowadzenia zamykających
ścian zawałowych w warunkach silnego zagrożenia tąpaniami
na przykładzie ścian 4 i 5 w warstwie przystropowej pokładu 509
w kopalni "Bobrek"
6. Poradnik Geofizyka Górniczego t. 2
7. Poradnik -"Warunki klimatyczne w kopalniach głębokich"
8. Yademecum Górnictwa i Geologii 1994/1995

x 25 zł.
x 30 zł.
x 22 zł.
x 15 zł.

x 5 zł.
x 35 zł.
x 22 zł.
x 50 zł.

Hh koszt wysyłki pocztowej

6 zł.

Razem
Słownie:
Jednocześnie

wpłacamy

powyższą

nr 323415-2899
Zamówione pozycje prosimy przekazać:
a) pocztą

i<wotę na i<onto: BPH

z dopiskiem
[ właściwa

IV Oddział

Kraków,

"SZKOtA "

podkreślić

b) odbiór własny - płatność gotówką na miejscu

Prosimy o przesłanie zamówienia na adres:
Szkoła Eksploatacji Podziemnej, ul. Wybickiego 7, 31-261 K R A K Ó W 65, skr. poczt. 49, tel./fax (012)36-12-24

