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Słowo wstępne
Nieprzypadkowo zacząłem od myśli dwóch wspaniałych, jakże różnych postaci, bardzo
znaczących w historii europejskiej cywilizacji. Myśli te są obecnie niezwykle aktualne,
chociaż czasy i kunszta inne. Aktualność i ich ponadczasowość widoczne są co najmniej
w kilku wykładach prezentowanych w materiałach Szkoły.
Mam nadzieję, że materiały te są odzwierciedleniem problemów i kłopotów, jakie dręczą
polskie górnictwo. Podstawowym problemem jest obniżenie kosztów wydobycia przy nieuchronnej redukcji zatrudnienia i dotyczy to praktycznie wszystkich branż przemysłu
górniczego. To rzeczywiście niezwykle skomplikowana sprawa, szczególnie w warunkach,
kiedy w bardzo krótkim czasie ceny niektórych surowców mineralnych spadły o kilkadziesiąt
procent. Stąd też tematyka kosztów — może nie w sposób bezpośredni, bo raczej
przedsięwzięć obniżających je — tak silnie obecna w materiałach Szkoły.
Materiały Szkoły po raz pierwszy są recenzowane dzięki wspaniałej pomocy wielu
wypróbowanych przyjaciół i sympatyków Szkoły. Zabieg ten przysporzył nam nieco kłopotów,
myślę jednak, że będzie to już nasz stały zwyczaj, służący podniesieniu ich jakości i rangi.
Wydaniu materiałów Szkoły towarzyszy kilka interesujących książek w Bibliotece Szkoły,
które, jak sądzę, spotkają się z uznaniem i przychylną oceną Uczestników naszych spotkań
i nie tylko. Wydanie w ubiegłym roku części materiałów Szkoły na CD-romie spotkało
się z pozytywną oceną, jednak dokonane uzgodnienia i decyzje wskazują, że materiały na
CD-romie będą ukazywać się raz na trzy lata.
Mam nadzieję, że zaproponowana tematyka wykładów wywoła duże zainteresowanie
Uczestników Szkoły i będzie przedmiotem wielu dyskusji w trakcie obrad, jak również po
ich zakończeniu, a najciekawsze z przedstawionych rozwiązań zostaną upowszechnione.
Wśród wykładów tegorocznej Szkoły znalazły się też wykraczające nieco poza jej
tematykę. Sądzimy, że również one spotkają się z zainteresowaniem i przychylną oceną
Uczestników Szkoły.
Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Szkoły
Jerzy Kie ki
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Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Fryczu (1925—1998)

w dniu 18 września 1998 r. po długiej chorobie zmarł w Gliwicacłi, w wieku 73 lat,
>

emerytowany profesor Politecłiniki Śląskiej Andrzej Frycz. Uczony o wielkim autorytecie
moralnym i naukowym, utalentowany inżynier górniczy, wycliowawca wielu pokoleń inżynierów górników.
Andrzej Frycz urodził się 18 lipca 1925 r. w Klimontowie. Szkołę podstawową ukończył
w 1937 r. W latach 1937—1939 uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Stanisława
Staszica w Sosnowcu, a w okresie 1941—1943 przygotowywał się do egzaminu dojrzałości
na tajnych kursach. Maturę złożył w Miechowie przed Krakowską Komisją Tajnego
Nauczania. W latach 1943—1944 uczęszczał do Górniczej Szkoły Technicznej w Krakowie
oraz studiował matematykę na tajnych kursach organizowanych przez konspiracyjny Uniwersytet Ziem Zachodnich.
W drugiej połowie 1944 r. brał udział w akcjach oddziałów partyzanckich Armii
Krajowej na terenie Kielecczyzny, za co został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
z Mieczami i Krzyżem Walecznych.
W latach 1940—1941 pracował w kopalniach węgla kamiennego Klimontów i Mortimer.
W marcu 1945 r. podjął pracę w kopalni Prezydent w Chorzowie, skąd w czerwcu 1945 r.
został oddelegowany do Akademii Górniczej w Krakowie na studia. Ukończył je w roku
1950. Opiekunem Jego pracy magisterskiej, dotyczącej depresji cieplnej kopalni, był Prof.
Witold Budryk. Od lipca 1949 do końca 1954 r. pracował w kopalniach Śląsk i Polska,
gdzie pełnił między innymi funkcje kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego,
inżyniera wentylacji i kierownika robót górniczych. W tym czasie brał udział w wielu
pożarowych akcjach ratowniczych.
Działalność dydaktyczną rozpoczął w Politechnice Śląskiej w Gliwicach zajęciami zleconymi w październiku 1953 r. W styczniu 1955 r. został powołany na stanowisko adiunkta w nowo otwartej Katedrze Aerologii Górniczej, której kierownikiem
został Doc. Stefan Barczyk. Zainteresowanie zagadnieniami klimatyzacji kopalń zaowocowało w roku 1964 pracą doktorską pod tytułem „Wpływ warunków klimatycznych
w kopalniach głębokich na wybór systemu eksploatacji", obronioną przed Radą Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej. W następnych latach powstała rozprawa
pt. „Wpływ koncentracji wydobycia na warunki przewietrzania kopalń", która stała
się podstawą do nadania stopnia doktora habilitowanego. Tytuł profesora nadzwyczajnego
nauk technicznych został nadany Profesorowi Fryczowi w 1974, a profesora zwyczajnego w 1983 r.
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W kwietniu 1963 r. objął Katedrę Aerologii Górniczej Politechniki Śląskiej i kierował
nią nieprzerwanie do roku 1994. Pełnił też funkcje związane z działalnością dydaktyczną
i naukową w Instytucie Eksploatacji Złóż i na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki
A

Śląskiej.
Był cenionym rzeczoznawcą w sprawach pożarowych i klimatycznych w Urzędach
Górniczych i w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, a wcześniej w Ministerstwie
Górnictwa. Pełnił funkcję przewodniczącego doradców Wyższego Urzędu Górniczego. Przez
wiele lat był członkiem komisji powoływanych do rozpatrywania spraw związanych z wentylacją, pożarami i klimatyzacją kopalń węgla i rud miedzi. Aktywnie działał w Stowarzyszeniu
Inżynierów i Techników Górnictwa.
Był utalentowanym wykładowcą. Jako nauczyciel akademicki posiadał duży autorytet
wśród młodzieży, który zdobył niezwykle sumienną i pełną zaangażowania działalnością
dydaktyczną. Prowadził ponad 200 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Znaczący
jest dorobek Profesora Frycza w kształceniu młodej kadry naukowej. Był promotorem
15 zakończonych przewodów doktorskich. Uczestniczył w wielu dyskusjach nad planami
i programami studiów na wydziałach górniczych, nad podnoszeniem kwalifikacji górniczych
kadr inżynieryjno-technicznych. Przykładał dużą wagę do kontaktów naukowych z górniczymi ośrodkami zagranicznymi. Utrzymywał systematyczny kontakt z liczną grupą specjalistów zagranicznych, zajmujących się wentylacją kopalń, pożarami podziemnymi i klimatyzacją.
Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Frycza obejmuje około 200 publikacji. Jest autorem
pierwszego w języku polskim podręcznika z klimatyzacji kopalń oraz współautorem monografii Przewietrzanie kopalń metanowych.
Działalność naukowa Profesora Andrzeja Frycza wiąże się z aerologią górniczą, ratownictwem górniczym i bezpieczeństwem pracy. Prace Profesora dotyczyły:
— cieplnych warunków pracy i klimatyzacji kopalń, a w szczególności: regulacji
temperatury ciała człowieka i wymiany ciepła między organizmem ludzkim, a otoczeniem
w warunkach klimatycznie trudnych, wpływu intensywności przewietrzania wyrobisk eksploatacyjnych na panujący w nich mikroklimat, układów i systemów klimatyzacji kopalnianej,
kryteriów doboru i optymalizacji układów klimatyzacji w warunkach polskiego górnictwa
węgla kamiennego i rud miedzi,
— przewietrzania kopalń metanowych, zagrożenia pożarowego w tych kopalniach,
wpływu zakłóceń wentylacyjnych na niebezpieczeństwa związane z występowaniem metanu,
przewietrzania lutniowego w kopalniach silnie metanowych,
— ratownictwa górniczego przy pożarach podziemnych, a w szczególności organizacji
służb ratowniczych, taktyki prowadzenia akcji przeciwpożarowych, pożarów w szybach
i środków ratowniczych stosowanych w tym przypadku, pożarów egzogenicznych (głównie taśm) w kopalniach węgla, rud i soli, wpływu prędkości powietrza w wyrobiskach
kopalnianych na zagrożenie pożarowe i otwierania pól pożarowych w pokładach silnie
metanowych.
Profesor zajmował się także innymi zagadnieniami aerologii górniczej, często wspólnie
ze swoimi wychowankami: pracą wentylatorów swobodnych, zastosowaniem komputerów
do obliczeń przepływów w kopalnianych sieciach wentylacyjnych, badaniem wpływu zmian
oporów wyrobisk na rozpływ powietrza.
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W zagadnieniach badawczych pełnił rolę inspiratora nie tylko wobec najbliższych
współpracowników.
Profesor był również wielokrotnym uczestnikiem Szkoły, naszym wielkim sympatykiem.
Przedstawił kilka interesujących wykładów, między innymi wykład nt. „Wpływu restrukturyzacji w kopalniach węgla na warunki przewietrzania".
Odszedł Profesor dużej wiedzy i pracy, Człowiek wielkiej prawości i skromności.

Komitet
Organizacyjny
przyjaciele i sympatycy
Szkoły Eksploatacji
Podziemne]

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 9—22

Cezary BACHOWSKI, Stanisław SIEWIERSKI
Ryszard TOMANIK
KGHM Polska Miedź S.A., Lubin

Perspektywy zasobowe rud miedzi w Polsce na progu XXI wieku
Słowa kluczowe
Zasoby

- miedź - rozpoznanie

-

wystarczalność

Streszczenie
Brak perspektyw odkrycia w Polsce nowych złóż wynika z faktu dobrej znajomości
budowy geologicznej kiaju, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych. Na tle bazy surowcowej Chile, Kanady, Australii, perspektywy surowcowe Polski wyglądają więcej niż
skromnie. Aktualnie udokumentowanych jest w Polsce 13 złóż miedzi, w tym 10 na
Monoklinie Przedsudeckiej i 3 w Niecce Północnosudeckiej, Ich łączne zasoby geologiczne
wynoszą 2261,5 min ton rudy i 45,3 min ton Cu oraz 119,3 tys. ton srebra. Aktualnie
eksploatowanych jest 5 złóż o zasobach wynoszących w rudzie 1701,5 min ton oraz
w metalu 32, 6 min ton Cu i 88,2 tys. ton Ag. W bezpośrednim sąsiedztwie eksploatowanych
obszarów górniczych występują złoża rezerwowe, których zasoby geologiczne do głębokości
1250 m określone są na 430,3 min ton rudy i 9,6 min ton Cu oraz 29, 6 tys. ton Ag.
Zasoby w interwale od 1250 m do 1500 m wynoszą 978,5 min ton rudy i 25,6 min ton
Cu. Przedstawione zasoby miedzi stanowią realną bazę zasobową w Polsce u progu XXL

1. Wstęp
Zmiany w uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych ostatnich lat spowodowały, że
nie należy spodziewać się istotnych przyrostów zasobów poszczególnych kopalin. Sporadyczne
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin prowadzone jest przez różne fimy w oparciu
o udzielone koncesje przez MOŚZNiL. Dotyczy to przede wszystkim kopalin stałych jak
złoto, gliny, kruszywa. Koncesję na poszukiwanie złota posiada KGHM Polska Miedz S.A.
Nieliczne prace prowadzone są ze środków budżetowych, przeznaczonych na poszukiwanie
ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu w złożach węgla. Poszerzeniu bazy zasobowej nie
sprzyja również fakt ograniczonej perspektywy odkrycia nowych złóż m.in. ze względu na
dobrą znajomość budowy geologicznej kraju do głębokości około 2000 m. Po wojnie,
w oparciu o różne stosowane kryteria, udokumentowano wiele złóż, które dzisiaj nie
spełniają warunków złoża ekonomicznego i muszą zostać poddane weryfikacji pod kątem
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obecnych możliwości ich wykorzystania. Głównym czynnikiem stałego zmniejszania się
bazy zasobowej kopalin jest ich eksploatacja. Poważny wpływ na jej ograniczenie mają
również uwarunkowania środowiskowe, technologiczne i infrastrukturalne.
Zasoby rud metali w Polsce ograniczone są praktycznie do rud miedzi i towarzyszących
jej metali, biorąc pod uwagę fakt, iż eksploatowane zasoby rudy cynku i ołowiu są już
na wyczerpaniu.
Miedź jest jednym ze znaczących metali w rozwoju cywilizacji. Przemysł elektrotechniczny
i elektroniczny jest największym odbiorcą miedzi, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych
i Azji Południowo-Wschodniej. Ich zapotrzebowanie stymuluje konsumpcję na świecie.
W 1994 roku popyt zdecydowanie przewyższał możliwości podaży hutnictwa i w połączeniu
z giełdowymi działaniami spekulacyjnymi skutkowało to zwyżką cen w latach 1994 i 1995.
Po gwałtownym spadku w połowie 1996 roku, nastąpił powtórny ich wzrost w połowie
1997 r. W sierpniu 1997 roku na Londyńskiej Giełdzie Metali wystąpiła znaczna obniżka
cen miedzi. Kluczowym czynnikiem determinującym poziom notowań miedzi był stan
zapasów w magazynach LME i Comex-u/Nymex-u w Nowym Yorku. Gwałtowny wzrost
zapasów związany był w dużej mierze z zapowiadaną od kilku lat nadwyżką podaży miedzi
oraz z kryzysem w Azji południowo-wschodniej. Deprecjacja walut oraz spadek indeksów
giełdowych w Tajlandii, Malezji, Korei Płd., Indonezji, Singapurze i Chinach spowodowały,
że dotychczas szybko rozwijające się kraje weszły w okres stagnacji gospodarczej. Równocześnie z obniżeniem popytu, wzrosło światowe wydobycie miedzi o 6%.
Według prognoz International Copper Study Group przewidywany jest rozwój zdolności
produkcyjnych światowego górnictwa do 14 min t i hutnictwa do 16 min t. Ewentualny
wzrost popytu na miedź nie wymusza odpowiedniego wzrostu produkcji górniczej miedzi
ze względu na coraz większe wykorzystywanie surowców wtórnych Cu. Ich udział w produkcji miedzi rafinowanej w niektórych krajach jest wysoki i wynosi, np. w Wielkiej
Brytanii 40—50%, a w USA — 25—40%.
Światowa produkcja górnicza miedzi wyniosła w 1997 roku ok. 11,5 min ton, czyli
o 22% więcej niż roku 1994. Tendencja wzrostowa utrzymuje się również w światowej
produkcji miedzi rafinowanej, która w 1997 roku wyniosła 13,7 min t co stanowi wzrost
o 23% w porównaniu z produkcją roku 1993.
Poprawa efektywności wykorzystania zdolności wydobywczych i uruchomienie licznych
inwestycji w Chile, Argentynie, Peru, Australii, Indonezji, na Filipinach i Kanadzie doprowadziło do nadpodaży koncentratów na rynku przy równoczesnym spadku cen miedzi.
Miedź pozyskiwana jest przede wszystkim ze źródeł pierwotnych, jakimi są złoża.
Największe znaczenie gospodarcze mają samodzielne złoża typu porfirowego, stratoidalnego
oraz wulkaniczno-osadowe z kompleksowymi rudami pirytów Cu, Zn, Pb-nośnych. Światowa
produkcja górnicza w 1994 roku przekroczyła barierę 10 min t Cu.
Według danych U.S. Geological Survey Minerał Commodity Summaries (January 1998),
bilansowe zasoby geologiczne miedzi na świecie szacowane są na 627 min ton, w tym
zasoby przemysłowe stanowią 317 min ton. Rozkład złóż na świecie nie jest jednorodny,
gdyż grupują się one w kilka pasów o różnym senaczeniu. Znanych jest około tysiąca złóż,
z których eksploatowana jest tylko połowa.
Ilośd zasobów przemysłowych i geologicznych oraz ich procentowy udział w poszczególnych krajach przedstawia tabela 1:
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Tabela l. Światowe zasoby rud miedzi (stan za rok 1997, min t Cu)
Table 1. World reserves of copper
Zasoby

Udział %

Zasoby

Udział %

przemysłowe

w zasobach

geologiczne

w zasobach

[min t]

światowych

[min t]

światowych

7

2,2

23

3,7

Chile

88

27,8

163

26,0

Chiny

18

5,7

37

5,9

Kongo

10

3,2

30

4,8

Indonezja

11

3,5

15

Kanada

10

3.2

23

3,7

Kazachstan

14

4,4

20

3,2

Meksyk

15

4,7

27

4,3

7

2,2

24

3,8

Polska

20

6,3

36

5,7

Rosja

20

6,3

30

4,8

USA

45

14,2

90

14,4

Zambia

12

3,8

34

5,4

Pozostałe

40

12,6

75

12,0

317

100

627

100

Państwo

Australia

Peru

Świat

1

2,4

Największe znaczenie gospodarcze (ponad 60% zasobów i ponad 50 % wydobycia
światowego) mają złoża porfirowe eksploatowane w Chile, Peru, Meksyku, Kanadzie,
Kazachstanie, Iranie, Filipinach. Złoża porfirowe charakteryzują się znacznymi zasobami
i niską zawartością Cu, wynoszącą 0,3—1,0% Cu. Duże znaczenie mają także złoża
stratoidalne w skałach osadowych i metamorficznych (około 20% zasobów i wydobycia
światowego) — w Polsce. Kazachstanie, Zambii i Kongo. Poza tymi podstawowymi typami
złóż rud Cu istotne ;znaczenie mają złoża wulkaniczno-osadowe pirytów miedzionośnych
i polimetalicznych, występujących w Australii, Rosji, Kanadzie i Chinach (7—8% światowych
zasobów i wydobycia) oraz złoża sulfobolitów Cu-Ni w Australii, Kanadzie i Rosji (4—5%
światowych zasobów i wydobycia.). Mniejsze znaczenie mają małe złoża rud Cu w karbonatytach (RPA), skarnowe (Indonezja, Peru, Kazachstan), magmowe i hydrotermalne
żyłowo-metasomatyczne.
Geologiczne rozpoznanie bazy surowcowej na kontynentach, w dobie istniejących technik
satelitarnych jest na tyle dobre, że nie należy spodziewać się odkrycia nowych złóż.
Perspektywy dotyczą w większości przypadków znanych obszarów miedzionośnych
w krajach rozwijających się w Ameryce Południowej i Środkowej, Afryce, Azji Południowo-Wschodniej i Oceanii.
Najbardziej perspektywiczny do odkrycia dalszych złóż typu porfirowego jest nadal
rejon And w Chile, Argentynie oraz Peru. Potencjalnymi obszarami do odkrycia nowych
Sesja plenarna
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złóż porfirowych jest Ameryka Środkowa (Panama, Dominika, Haiti i in.). Możliwości
znalezienia złóż porfirowych rud Cu oraz złóż osadowo-wulkanicznych istnieją także we
wschodnio- azjatyckim regionie Pacyfiku — na wyspach filipińskich, indonezyjskich oraz
innych wyspach Oceanii.
W Afryce odkrycia nowych złóż typu stratoidalnego wiążą się z pasmem Copperbeltu
w Zambii, Kongo, Botswanie, południowej Angoli i północnej Namibii, a także w Afryce
Równikowej. W RPA i Namibii możliwe jest odkrycie i rozpoznanie nowych złóż rud
polimetalicznych i karbonatytowych. Dokładniejszego rozpoznania wymagają odkryte złoża
pirytów miedzionośnych w Erytrei (Etiopia).
Utwory prekambryjskie na platformie brazylijskiej, kanadyjskiej i australijskiej, mogą
zostać: odkryte jako złoża rud polimetalicznych, masywnych siarczków Cu i Zn oraz jako
złoża nowego typu - brekcjowe rudy uranu, miedzi i złota.
W Iranie, Pakistanie i Azerbejdżanie istnieją szanse odkrycia złóż, głównie porfirowych,
w mniejszym stopniu skarnowych i innych. Złoża, głównie typu porfirowego, można
udokumentować w górach Tien Szan we wschodniej części Kazachstanu i w Uzbekistanie.
Natomiast na odkrycie większych złóż Cu na kontynencie europejskim (ostatnim takim
złożem było Neves Corvo w Portugalii) brak jest jakichkolwiek szans.
Na tle Chile, Kanady, Australii i innych wyżej wymienionych państw, perspektywy surowcowe
Polski wyglądają więcej niż skromnie. Według stanu na 31.12.1997 r. w Polsce znanych jest
19 obszarów rud miedzi, gdzie udokumentowanych w kat. A, B, Cl lub C2 jest 13 złóż, w tym
10 w Monoklinie Przedsudeckiej, a 3 w Niecce Pótnocnosudeckiej. Łączne ich zasoby geologiczne wynoszą 2261,5 min ton rudy i 45,3 min ton Cu oraz 119,3 tys. ton srebra (tab. 2).
Ocena dokonana została w oparciu o aktualne kryteria bilansowości z 1993 roku, które dla
zasobów bilansowych określają: zawartość miedzi ekwiwalentnej w próbce konturującej złoże —
0,7% Cu, zawartość Cu w profilu złoża wraz z przerostami — 0,7%, zasobność — 50 kg/m
i głębokość maksymalną — 1250 m.
Tabela 2. Zasoby złóż rud miedzi w Polsce
Table 2. Reserves ot" copper ore in Poland

Złoża

Ruda
[min Mg

Metal Cu
[min Mg]

Srebro
[tys. Mg]

1 701,5

32,6

88,186

Bytom Odrzański

67,6

U8

4,459

Gaworzyce

66,6

1,5

Głogów

79,3

2,3

9,084

0,5

0,783

KGHM PM S A. — ekspl.

Radwanice Zachód

000

Retków

198.2

3,6

15,273

Złoża niezagospodarowane

430,3

9,6

29,6

2 131,8

42,2

117,8

129,7

3,1

1,5

2 261,5

45,3

119,3

Monoklina Przedsudecka
Niecka Płn.-Sudecka
Złoża rud miedzi
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Aktualnie eksploatuje się na Monoklinie Przedsudeckiej 5 złóż: Lubiii-Małomice, Polkowice II, Sieroszewice, Radwanice Wschód, Rudna, natomiast eksploatacja 2 złóż w Niecce
Północnosudeckiej została zaniccłiana (Niecka Grodziecka, Nowy Kościół), a złoże Wartowice
zostało rozpoznane wstępnie (Cl). Zasoby złóż zagospodarowanych stanowią 75,2% łącznych
zasobów bilansowych rudy.
Tabela 3. Zasoby miedzi w kopalniach KGHM Polska Miedź vS.A.
Table 3. Reserves of copper ore in miiies KGHM

Polska Miedz

S.A.

1

Zakład
górniczy
(złoże)

Zasoby bilansowe
Rodzaj
zasobów

juda
ZG LUBIN
(Lubin-Małomice)

ZG POLKOWICE
SIEROSZOWICE
(Polkowice,
Sieroszowice,

ruda, miedź, ołów [w lys. Mg], srebro [Mg]

t!łiedź
srebro

A + B

Cl

i 77 643

269 247

2 432,3

3 460,5

Zasoby

Zasoby

pozabilansowe

przemysłowe

28 047

212 084

razem
446 890
5 892,8

3 i 9,0

2 968,8

13 506

17913

31 420

1 471

18 044

ołów

348

206

554

130

120

ruda

168 211

372 188

540 399

12 467

314429

miedź

.3 918,6

13481,3

210,8

srebro

7 183

19 009

26 192

383

L5 703

ołów

123

353

476

17

272

ruda

481 70.5

232 501

714 206

i 3(X)

315 769

9 562,7

7 847,3

Radwanice Wschód)

ZG RUDNA
(Rudna 1 i II)

KGHM PM S.A.

3 773.7

13 201,4

18 283

9 937

28 220

101

14 127

ołów

361

555

916

38

273

ruda

827 559

873 936

1 701 495

41 814

859 213

miedź
srebro

9 427,7

26,7

14 802,6

miedź

15 778,6

16 796,9

32 575.5

srebro

40 975

48 210

89 185

1 955

47 874

831

1 \ \5

1 946

185

790

ołów

556,5

6 956,8

W bezpośrednim sąsiedztwie eksploatowanych obszarów górniczych występują złoża
rezerwowe, których zasoby geologiczne do głębokości 1250 m określone są na 430,3 min
ton rudy o średniej zawartości 2,23% co stanowi 9,6 min ton Cu. Wymienione wyżej
zasoby przedstawia tabela 4.
Zasoby w interwale głębokości od 1250 m do 1500 m wynoszą 978,5 min ton rudy
o średniej zawartości 1,84% co stanowi 16,0 min ton Cu. Wymienione wyżej zasoby
przedstawia tabela 5.
Łączne zasoby geologiczne bilansowe w złożach perspektywicznych KGHM Polska
Miedź S.A. wynoszą 1,4 mld ton rudy i 25,6 min Cu.
Przewidywane zasoby przemysłowe w złożach perspektywicznych wyniosą około 33%
bilansowych zasobów geologicznych tj. 464,9 min ton rudy i 8,5 min ton metalu.
Sesja plenarna
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Tabela 4. Zasoby miedzi w obszarach rezerwowych
Table 4. Reserves of copper ore within supplementary regions
Zasoby bilansowe

Rodzaj

Złoże

zasobów
ruda

Bytom Odrzański

Ci

razem

C2

67 562
0

1 757

srebro

4 459

0

4 459

66 580

0

66 580

miedź

l 467

0

1 467

srebro

0

0

0

79 315

0

79 315

miedź

2 344

0

2 344

srebro

9 084

0

9 084

18 594

0

18 594

miedź

465

0

465

srebro

783

0

783

102 664

95 564

198 229

miedź

2 085

1 484

3 570

srebro

6 778

8 495

15 273

334 715

95 564

430 279

miedź

8 118

1 484

9 603

srebro

21 104

8 495

29 599

ruda
Retków

+

1 757

ruda
Radwanice
21achód

+ B

miedź

ruda
Głogów

A

67 562

ruda
Gaworzyce

Uwagi

ruda

rezerwowe

rezerwowe

rezerwowe

rezerwowe

rezerwowe

Monokłina
Przedsudecka

Tabela 5. Zasoby miedzi w obszarach rezerwowych
Table 5. Reserves of copper ore within supplementary regions
Ruda
[tys. Mg]

Metal
[tys. Mg]

Bytom Odrzański

171 166

3 963

Głogów

366 003

6 831

Retków

441 293

5 206

Razem

978 462

16 000

Złoża

Barierą dla rozwoju produkcji nie jest wielkość i jakość bazy zasobowej. Stanowią ją
geologiczno-górnicze warunki występowania. Mimo eksploatacji najkorzystniejszej części
złoża (głębokość, warunki łiydrogeologiczne, termiczne, itp.), to wydobycie, pomimo nowoczesnych rozwiązań technicznych, należy do najdroższych na świecie i nie jest konkurencyjne szczególnie w stosunku do złóż eksploatowanych odkrywkowo. Złoża rezerwowe
leżą głębiej i ich ewentualne zagospodarowanie wymagać będzie jeszcze większych nakładów.
Sesja plenarna
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2. Trwałość krajowej bazy zasobowej
O trwałości krajowej bazy zasobowej decydują takie czynniki jak: zakładana wielkość
produkcji górniczej, wskaźnik wykorzystania złoża, kryteria bilansowości wynikające z wahań
cen i kopalnianych kosztów produkcji.
Wydobycie prowadzone przez KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęło w 1997 roku
25 372 tys. ton rudy (3,8% w skali światowej), zawierającej 437 tys. ton miedzi. Dalsza
działalność Spółki, mająca na celu eksport miedzi i zabezpieczenie zapotrzebowania krajowego, zależna będzie od realizacji przyjętej strategii eksploatacji złoża:
— utrzymania stałego wydobycia i produkcji miedzi oraz srebra w koncentracie w okresie
do roku 2015—2020 na poziomie zbliżonym lub nieco wyższym od obecnego;
— zapewnienia żywotności Spółki w okresie do roku około 2075 z możliwie najbardziej
łagodnym spadkiem produkcji z tytułu wyczerpywania się zasobów;
— modernizacji procesu wydobywczego, zmierzającej do znaczącej obniżki kosztów,
jako niezbędnego warunku utrzymania konkurencyjności górnictwa podziemnego LGOM
w stosunku do producentów światowych.
Punktem wyjściowym „Strategii" są aktualnie udokumentowane zasoby w istniejących
obszarach górniczych, ze wskazaniem sięgania po zasoby z obszarów perspektywicznych
tylko w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów eksploatowanych. W okresie do 2000 roku
przewidziana jest eksploatacja do głębokości 1150 m. Równocześnie opracowywane są
przedsięwzięcia związane z pokonaniem bariery temiicznej na większych głębokościach.
Duże znaczenie będzie mieć również rozszerzanie zakresu eksploatacji cienkiego złoża
z zastosowaniem zestawów maszyn niskich, co zapewni wzrost jakości rud (śr. zaw. Cu
w rudzie urobionej).

3, Istniejące ograniczenia zmniejszające trwałość bazy zasobowej
Wielkość zasobów w złożach, których granice określane są w oparciu o brzeżne
zawartości Cu w profilu złoża, zależy od przyjętych kryteriów bilansowości. Zwiększenie
zawartości brzeżnej i średniej miedzi w złożu powoduje zmniejszenie zasobów, a obniżenie
ich — zjawisko odwrotne. Na trwałość bazy zasobowej złoża składają się następujące
czynniki, powodujące ubytek zasobów przewidzianych do wydobycia:
— przeklasyfikowanie zasobów bilansowych do zasobów pozabilansowych,
— przeklasyfikowanie zasobów przemysłowych do zasobów nieprzemysłowych,
— straty pozaeksploatacyjne,
— straty eksploatacyjne,
— zubożenie jakościowe,
— straty przeróbcze.
Zasoby pozabilansowe stanowią aktualnie 5% w rudzie i 3% w metalu całości zasobów
geologicznych.
Zasoby nieprzemysłowe są największą grupą zasobów obecnie nie wydobywanych
i wynoszą 48,3% w rudzie i 45,4% w metalu zasobów bilansowych. Jest to nie zaliczona
do zasobów przemysłowych część geologicznych zasobów bilansowych, które mimo spełnienia
geologiczno-górniczych i jakościowych parametrów kryteriów bilansowości, nie są aktu16
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alnie przewidywane do wykorzystania ze względów technicznych (filary ochronne pod
miastami i stawami, półki izolacyjne między zawodnionym trzeciorzędem a spągiem
cechsztynu, zasoby zalegające w strefach uskokowych, filary rur szybowych) i ekonomicznych
(koszty produkcji, ceny giełdowe metali).

4. Perspektywy poszukiwawcze dla rud Cu-Ag w utworach cechsztynu
Teoretyczne możliwości powiększania zasobów bilansowych są dwojakie:
— przez odkrycie nowych złóż,
— przez złagodzenie kiyteriów bilansowości.
Perspektywy odkrycia nowych złóż w strefie dostępnej górniczo nie są duże. Są one
ograniczone do formacji:
— miedzionośnych pogranicza czerwonego spągowca i cechsztynu;
— porfirów Cu-Mo w obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego,
— ubogiej mineralizacji miedziowej, towarzyszącej innym nie eksploatowanym dotąd złożom.
Występowanie cechsztyńskiej serii miedzionośnej w postaci morskich osadów facji
redukcyjnej lub utlenionej zostało rozpoznane na obszarze całego kraju. Zajmują one około
57% powierzchni kraju. Do głębokości 2000 m zalega 32% obszaru występowania utwor(Sw
cechsztynu. Możliwości udokumentowania cechsztyńskich rud polimetalicznych istnieją tylko
>

na obszarze Dolnego Śląska, gdzie poza już znanymi złożami, udokumentowanymi w kat.
C2 i wyższych, ujawniono rejony o znacznych koncentracjach metali, lecz na dużych
głębokościach.
Ocenę miedzionośności poszczególnych obszarów badań przeprowadzano ze szczególnym
zwróceniem uwagi na serie zalegające do głębokości 1250 i 1500 m (tab. 3 i 4). Głębokości
te, pierwsza — zgodnie z aktualnie obowiązującymi kryteriami bilansowości, druga —
z możliwością postępu w technice górniczej, są jednym z kryteriów oceny mineralizacji
i jej ewentualnej wartości gospodarczej w przyszłości.
Uzyskane wyniki wieloletnich badań, pozwoliły sformułować następujące zasadnicze
prawidłowości cechsztyńskiej mineralizacji, stanowiące kryteria poszukiwawcze:
— pozioma i pionowa strefowość występowania metali;
— przemieszczanie się najbogatszej mineralizacji siarczkowej z białego spągowca do
wapienia dolnego, wzdłuż kontaktu z utworami zawierającymi tlenki żelaza;
— występowanie bogatej mineralizacji miedziowej (o zasobnościach Cu ponad 40 kg/m")
w najbliższym otoczeniu stref utlenionych (w pasie < 25 km), noszących cechy wtórnego
utleniania materii organicznej;
— spadek koncentracji większości pierwiastków towarzyszących metalom głównym
w miarę oddalania od obszarów utlenionych;
— występowanie systemu hematytowo-miedziowego niemal wyłącznie na obszarze konsolidacji waryscyjskiej;
— dominacja mineralizacji pirytowo-markasytowo-sfalerytowo-galenowej na obszarze
poza strefą konsolidacji waryscyjskiej.
Prawidłowości te stanowią podstawę konstrukcji modelu genetycznego omawianej mineralizacji, niezbędnego dla przyjęcia prawidłowej strategii poszukiwań nowych złóż cechsztyńskich rud miedzi.
Sesja plenarna
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Dotychczasowy stan wiedzy o produktywności metalonośnego cechsztynu europejskiego
uprawniają do wyciągnięcia wniosku, że warunkiem koniecznym (choć niewystarczającym)
do orzekania o perspektywiczności cechsztyńskich obszarów jest występowanie poziomu
łupku miedzionośnego. Jego brak znacznie zmniejsza możliwość występowania w spągowych
utworach cechsztynu bogatej mineralizacji miedziowej. Należy jednak podkreślić, iż pomimo
szerokiego występowania łupku mledzionośnego w środkowoeuropejskim basenie cechsztyńskim, złoża miedzi są nieliczne. W Polsce łupek miedzionośny występuje na obszarze około
180 000 km" , lecz jedynie na niewielkiej jego części stwierdzono obecność serii miedzionośnej
z bogatą mineralizacją polimetaliczną.
Określanie zasięgu występowania facji utlenionej oraz śledzenie kontaktu utworów
utlenionych z redukcyjnymi stanowi podstawę strategii poszukiwawczej złóż w obrębie
mineralizacji cechsztyńskiej (Oszczepalski, Rydzewski 1983, 1991; Rydzewski, Oszczepalski
1984; Speczik 1995).
Dotychczas fację utlenioną stwierdzono w czterech rejonach: Gubina-Zielonej Góry.
Poznania, Ostrzeszowa i Kamienia Pomorskiego (Oszczepalski, Rydzewski 1997). Ze względ
na głębokość występowania utworów utlenionych, znaczenie w poszukiwaniach mają jedynie
utlenione obszary Gubina-Zielonej Góry i Ostrzeszowa.
Podwyższoną
mineralizację miedziową stwierdzono w rejonach Niecki Północnosudeckiej,
•
Perykliny Zar i Monokliny Przedsudeckiej:
(1) rejon Nowin wraz z jego przedłużeniem w stronę obszaru Niecka Grodziecka,
Wartowice;
(2) rejony Czeklina i Żarkowa
(3) rejon Grochowic-Luboszyc
(4) rejon Wielowsi
(5) rejon Borzęcina-Janowa
(6) rejon Sulmierzyc
(7) rejon Mirkowa
Niecka północnosudecka. Na terenie Niecki Północnosudeckiej występują dwa obszary
złóż udokumentowane w kat. C2 i wyższej: Niecka Grodziecka i Wartowice oraz Nowy
Kościół o wielkości zasobów przedstawionych w tabeli 2.
W północnej części niecki, na pograniczu z Perykliną Zar, wydzielono obszar prognostyczny rejonu Nowin, o powierzchni około 50 km i głębokości zalegania utworów
zmineralizowanych płycej niż 600 m.
»

•

Perykliną Zar. Rozpoznane w centralnej część Perykliny Zar utwory redukcyjnej
facji cechsztynu, zajmują obszar około 850 km" i występują na głębokości 600—1500 m.
W północnej części występowania facji redukcyjnej istnieją niewielkie, prognostyczne
rejony Czeklina i Żarkowa (oba o pow. ok. 16 km''),
O zasobach łącznych ponad
2,4 min Mg Cu.
Monoklina przedsudecka. W rejonie Grochowic-Luboszyc, na głębokości 1500—
2
—2000 m, stwierdzono miedzionośny obszar cechsztynu zalegający na pow. ok. 450 km ,
zawierający ponad 35 min Mg Cu. Na północ od obszarów złożowych Bytomia Odrzańskiego, Głogowa i Retkowa, stwierdzono również mineralizację Cu. Dokładniejsze
zbadanie obszaru może pozwolić na wydzielenie pola z rudami możliwymi do eksploatacji
w przyszłości.
18
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Na wschód od obszaru złożowego Lubin-Małomice istnieje obszar perspektywiczny
wokół otworu Wielowieś 94/91, w którym przy prawdopodobnie niebilansowych zawartościach!
miedzi występuje podwyższona mineralizacja srebrowo-ołowiowa.
Najbardziej interesujący pod względem ujawnionej ilości występującego metalu jest
perspektywiczny obszar Borzęcina-Janowa Sulmierzyc., gdzie na głębokości 1250—2000 m
szacuje się istnienie złoża w rudzie o zasobacłi rzędu 16000 min Mg i miedzi 85 min Mg.
Rejon Mirkowa (wokół otworu Mirków 1) jest ograniczony otworami o niskiej koncentracji metali, dlatego nie stanowi obszaru perspektywicznego.

5. Zasoby w innych formacjach miedzionośnych
Aktualnie w Polsce nie są znane koncentracje minerałów miedziowycłi spełniających
kryteria bilansowości. Perspektywy istnienia rud miedzi i miedzi towarzyszącej innym
surowcom dotyczą następujących formacji i złóż:
(1) formacji magmowej i osadowej obrzeżenia GZW;
(2) formacji permokarbońskiej niecki śródsudeckiej
y

(3) formacji dewońskiej Gór Świętokrzyskich
(4) złoża rud żelaza (Krzemianki-Jeleniewa)
(5) inne przejawy mineralizacji Sudetów, Karpat i Gór Świętokrzyskich.

Formacja magmowa i osadowa obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węgłowego
Obecność mineralizacji polimetalicznej w utworach starszego paleozoiku w pasie od
Krakowa przez Pilicę, Zawiercie, Myszków po Koziegłowy była znana od dawna. Natomiast
tylko stwierdzone okruszcowanie molibdenowo-wolframowo-miedziowe w rejonie Myszkowa
może mieć znaczenie przemysłowe. Przedstawione zasoby w Dokumentacji Geologicznej
Złoża Rud Molibdenowo-Wolframowo-Miedziowych Myszków w kategorii C2 sporządzonej
przez Oddział Górnośląski PIG wynoszą: molibden — 283 tys. Mg; wolfram — 238 tys.
Mg; miedź — 875 tys. Mg.
Stwierdzona w pozostałych formacjach mineralizacja polimetaliczna nie stwarza perspektyw na udokumentowanie złóż o znaczeniu przemysłowym.
6. Pierwiastki towarzyszące
Wyniki prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą z inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. dostarczyły
informacji na temat występowania złota i platynowców, składu geochemicznego i mineralnego
rud oraz nowego obrazu geometrycznego złoża. Stwierdzono, że najbogatsza mineralizacja
Au-Pt-Pd występuje w zewnętrznych partiach obszarów utlenionych (Piestrzyński i in. 1996a,
b, 1997; Oszczepalski i in. 1997; Speczik i in. 1997). Badania te ujawniły istnienie nowego
typu złoża o podwyższonej koncentracji złota i platynowców, związanego z utworami
utlenionymi. Poza metalami szlachetnymi, interesujący jest rozkład w złożu rud miedzi
kobaltu i ołowiu.
Wysoka procentowa zawartość Co we fragmentach złoża stwarza podstawy do podjęcia
prac związanych z jego odzyskiem. Podwyższona mineralizacja Co została stwierdzona
Sesja plenarna
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w obszarze Małomic, w wąskich pasach w północnej i południowej części kopalni Lubin
oraz we wschodniej części kopalni Rudna. Praktyczne znaczenie mogą posiadać tylko
zasoby występujące w łupku miedzionośnym oraz w stropie piaskowca. Wynoszą one około
20—25 tysięcy ton kobaltu.
Występowanie znacznych koncentracji ołowiu poza złożem bilansowym rud miedzi
stwarza możliwości uzyskania rud ołowiowo-srebrowych.
Stan zasobów współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych w złożach
eksploatowanych przedstawia tabela 6:
Tabela 6. Zasoby pierwiastków towarzyszących w złożu rud miedzi
Table 6. Reserves of associating elements in copper ore deposit
Współwystępujące użyteczne pierwiastki śladowe [Mg]

Zakład
górniczy

kobalt

nikiel

wanad

molidben

złoto

ZG Lubin

48 711

19 261

25 025

29 048

poza rudą miedzi

ZG Polk.-Sier.

20 466

30 000

80 498

27 262

48

ZG Rudna

34 996

15713

59 993

27 140

104 173

64 974

165 516

83 450

KGHM PM S.A.

48

7. Podsumowanie
Po przeanalizowaniu danych dotyczących mineralizacji i perspektyw zasobowych w obszarach omówionych w rozdziałach 4 i 5, nasuwa się wniosek, że jedynie złoża obecnie
eksploatowane przez KGHM PM S.A. i leżące w ich sąsiedztwie obszary perspektywiczne
stanowią realną bazę zasobową rud miedzi w Polsce na progu XXI wieku. Jak widać
ewentualne sięgnięcie w XXI wieku po zasoby zalegające na dużych głębokościach wymagać
będzie ogromnego kroku technologicznego, który pozwoliłby przeskoczyć barierę temperatury
i wzrostu pierwotnych naprężeń górotworu.
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Potential minerał basis at the turn of the 21st century in Poland
Abstract
The limited potential for the discovery of new deposits in Poland results from the fact
that the geology of the country has been well investigated, as well as being due to legał
and economic considerations.
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Minerał resources in Poland seem to be very smali in comparison to those in Chile,
Canada or in Australia. There are currently 13 proven deposits in Poland, including 10 in
the Pre-Sudety Monocline and 3 in the North-Sudety Basin. Total geological resources
amount to 2261.5 min tonnes of ore, and containing 45.3 min tonnes of copper and 119.3
thousand tonnes of silver. There are 5 deposits being exploited at the moment, whose
resources amount to 1701.5 min tonnes of ore, and containing 32.6 min tonnes of copper
and 88.2 thousand of silver. Directly adjacent to these exploited mining regions are reserve
deposits to a depth of 1250 m, which have been assessed to contain up to 430.3 min
tonnes of ore, and containing 9.6 min tonnes of copper and 29.6 thousand of silver. The
resources in the interval between 1250 and 1500 m amount to 978.5 min tonnes of ore,
and containing 25.6 min tonnes of copper. These resources constitute the real minerał basis
for the beginning of the 21st century in Poland.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 23—32

Wiesław GABZDYL
Politechnika vSląska, Gliwice

Baza zasobowa surowców energetycznych na świecie i jej
wystarczalność
Słowa kluczowe
Surowce
reprodukcja

energetyczne
- źródła nieodnawialne
i odnawialne
zasobów - egzergia - koszt ekologiczny - wskaźniki

-

struktura zużycia
wystarczalności

-

Streszczenie
Wielkość zasobów surowców energetycznych i ich wystarczalność decydują o rozwoju
gospodarki energetycznej świata. Gospodarowanie ich zasobami musi uwzględniać zasadę
zrównoważonego rozwoju. Prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię do 2015 r.
o 54%. Wiodącą rolę w zaspokajaniu potrzeb na energię w świecie odgrywają, i będą
odgrywać, nieodnawialne źródła energii. Zmiany w strukturze zużycia nośników energii
będą następować, ale powoli. Zakłada się spadek udziału węgla i ropy naftowej na korzyść
gazu ziemnego i źródeł odnawialnych. Reprodukcja zasobów surowców energetycznych
będzie następować intensywnie, głównie wskutek postępu technicznego i wzrostu cen.
Statyczne wskaźniki wystarczalności zasobów określają ich żywotność — dla węgla kamiennego na 143 lata, węgla brunatnego 536 lat, ropy naftowej 43,5 roku, gazu ziemnego
66 lat i rudy uranu na 46 lat. Wskaźniki dynamiczne skracają tą żywotność.

1. Wstęp
Surowce energetyczne decydują o gospodarce energetycznej świata. Światowe zapotrzebowanie na energię wynosiło w 1994 r. 8570 min toe*. Największe było w Ameryce
Północnej — 2408, i kolejno, w Azji 1719, w Europie Zachodniej 1388 i w WNP 950 min
toe, co stanowiło łącznie około 75% światowego zapotrzebowania (Fuel mix... 1997).
Zapotrzebowanie na energię w świecie, głównie elektryczną, stale rośnie. Przewiduje
się, że w najbliższych 20 latach nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię o 54% (Lawson
1997). W 2020 r. zapotrzebowanie na energię w świecie wzrośnie do 11,2—17,2 min toe.
Największe winno nastąpić w krajach rozwijających się i będzie wynosić od 6,1 do 10,2-min
toe (Kongres... 1992).

toe — ton of oil equivalent; 1 toe = 1,428 tce (tpu) = 42 GJ.
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Wielkość zasobów surowców energetycznych w świecie i ich wystarczalność, są
jednymi z głównych czynników, kształtujących długookresową politykę paliwowo-energetyczną. Jednak już w Raporcie Rzymskim z 1972 r. został wyrażony pogląd, że
wyczerpywanie się zasobów naturalnych może doprowadzić do zahamowania wzrostu
gospodarczego lub do jego załamania czy nawet globalnej katastrofy. Granicę rozwoju
wyznacza bowiem wystarczalność zasobów naturalnych oraz postępująca dewastacja
środowiska naturalnego (Granice wzrostu... 1973).
Rygorystyczne przestrzeganie przez ludzkość zasady zrównoważonego rozwoju, polegającej na gospodarowaniu zasobami naturalnymi, w tym także zasobami surowców energetycznych, w sposób:
— przyjazny dla środowiska,
— poprawny technicznie,
— efektywny ekonomicznie,
— akceptowalny społecznie,
może i powinno przesuwać granicę rozwoju na coraz dalsze lata.

2. Zrodła energii
Źródła energii dzieli się umownie na odnawialne i nieodnawialne.
Do nieodnawialnych zalicza się następujące, kopalne surowce energetyczne:
— węgiel kamienny i antracyt,
— węgiel brunatny,
— ropę naftową,
— gaz ziemny,
— rudy uranu,
— łupki bitumiczne,
— piaski roponośne.
Odnawialne źródła energii to :
— elektrownie wodne,
— elektrownie wiatrowe,
— elektrownie heliotermiczne,
— elektrownie geotermalne,
— biomasa.
Wiodącą rolę, jako źródła energii, odgrywają, zarówno na świecie jak i w Polsce,
nieodnawialne źródła energii. Długookresowe prognozy nie przewidują większego niż
10—12% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym świata.
W Polsce wyniesie on do 10% w 2020 r., podczas gdy w krajach UE do 12% już w 2010 r.
(tab. 1).

3. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej
Nośnikami energii pierwotnej są surowce energetyczne, będące nieodnawialnymi źródłęimi
energii i odnawialne źródła energii. Na kształtowanie się struktury zużycia nośników energii
pierwotnej wpływają:
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Tabela 1. Udział nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym
w Polsce i w krajach Unii Europejskiej (Odnawialne źródła... 1997)
Table 1. The contribution conventional energy sources and renewable energy sources to fuel-energy balance
in Poland and EEC countries
Udział w %
źródła energii

Polska

UE

1996

2020

1996

2010

Nieodnawialne (NZE)

98,6

90

94

88

Odnawialne (OŹE)

<1.4

do 10

>6

do 12

>

— nowe technologie i materiały,
— atrakcyjność produktów poctiodnycti i efektywność ich wytwarzania,
— dostępność i cena nabycia surowców energetycznych.
Po II wojnie światowej sytuacja w gospodarce surowcami energetycznymi charakteryzowała się wzrostem zainteresowania ropą naftową i gazem ziemnym. Wielkie odkrycia
geologiczne złóż węglowodorów, szybkie inwestycje w kopalnictwie ropy naftowej i gazu
ziemnego, a także usprawnienia w ich transporcie, spowodowały obniżenie cen tych surowców. Wzrósł równocześnie udział energii jądrowej i energii ze źródeł odnawialnych.
Poszczególne kraje w różnym stopniu zmniejszyły zużycie kopalnych paliw stałych. Na
przykład Niemcy i Francja poważnie ograniczyły produkcję węgla kamiennego i zlikwidowały
większość swoich kopalń. USA były w tym bardziej powściągliwe. W Polsce, mimo
zwiększonego zużycia ropy naftowej i gazu ziemnego od lat 70/80, nastąpiły jedynie
niewielkie zmiany w zużyciu kopalnych paliw stałych, które dominują nadal w tej strukturze.
W krajach UE udział kopalnych paliw stałych jest obecnie mało znaczący i ustępuje
udziałowi zarówno ropy naftowej, jak i gazu ziemnego, a także energii jądrowej (tab. 2).
Tabela 2. Struktura zużycia nośników energii pierwotnej w %
Table 2. The structure of primary energy carriers consumption
Świat
Nośnik energii

UE

Niemcy

Polska
1995
(4)

1950

1994

1996

(1)

(2)

(3)

1995
(2)

Kopalne paliwa stałe

62,3

25

13

28

72

Ropa naftowa

25,3

38

43

40

18

Gaz ziemny

10,8

20

22

20

8

7

16

10

9

6

2

Energia jądrowa
1,6
Źródła odnawialne (OŹE)

2

Źródła danych: (1) Bolewski i in. 1990, (2) Feul iTiix... 1997, (3) Ciepłownictwo... 1997, (4) Jankowski 1997.

Gaz jest najchętniej stosowanym paliwem w sektorze energetycznym i elektroenergetycznym UE.
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Zmiany w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej następują przeważnie powoli,
gdyż wiążą się z poważnymi inwestycjami przemysłowymi. Zjawisko to potwierdzają
prognozowane wariantowo dane o strukturze zużycia nośników energii pierwotnej w świecie
w 2020 r. (tab. 3).
Tabela 3. Prognoza struktury zużycia nośników energii pierwotnej w świecie w 2020 r. w %
(Kongres... 1992)
Table 3. The prognosis of structure primary energy carriers consuinption in the world for the year
of 2020 {%)
•

• • • • I I I I

II

•

1

•

Wariant
Nośnik energii
I

II

III

Kopalne paliwa stałe

24

28

19

Ropa naftowa

28

27

24

Gaz ziemny

21

20,5

20,5

Energia jądrowa

6

6

6

Energia wodna

7,5

7

8

Nowe OŻE

4

4,5

13,5

Tradycyjne OZE

9,5

7

9

Z danych tych wynika, że w rozpatrywanym okresie nie powinno byc radykalnych
zmian w tej strukturze. Wprawdzie nastąpi spadek udziału węgla i ropy naftowej na korzyść
udziału gazu ziemnego, ale wiodącą rolę odgrywać będą nadal stałe paliwa kopalne. Wariant
I tej prognozy zakłada zapotrzebowanie roczne na energię wielkości 13,3 min toe i utrzymywanie się w strukturze dotychczasowych trendów, z wyraźnym spadkiem zużycia ropy
naftowej i wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii. W wariancie II, zakładającym
zapotrzebowanie na energię wielkości 17,2 min toe, przyjęto duże tempo rozwoju gospodarczego w krajach rozwijających się i w konsekwencji głównym nośnikiem energii byłyby
kopalne paliwa stałe. Wariant III zakłada najmniejsze zapotrzebowanie na energię, wielkości
11,2 min toe, a więc słabsze tempo rozwoju, związane z nasilającą się działalnością
proekologiczną. Zmiany strukturalne, zgodnie z wariantem III, uwidocznią się głównie we
wzroście udziału nowych, odnawialnych źródeł energii.
Prognoza dla Polski do 2015 r. zakłada systematyczny spadek udziału kopalnych paliw
stałych, z 70% w 2000 r. do 58% w 2015 r., na korzyść udziału importowanego gazu
ziemnego, który wzrośnie od 9% w 2000 r. do 16% w 2015 r. Udział ropy naftowej
zwiększy się tylko nieznacznie. Nie zakłada się wykorzystywania energii jądrowej ani też
znaczącego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (tab. 4).

4. Reprodukcja zasobów surowców energetycznych
Analizując problematykę zasobów surowców energetycznych w skali światowej napotyka
się na szereg trudności, dotyczących stosowania różnych terminologii oraz wiarygodności
statystyk.
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Tabela 4. Prognoza struktury zużycia nośników energii pierwotnej w Polsce do 2015 r w % (Jankowski 1997)
Table 4. The prognosis of structure primary energy carriers consumption in Poiand for the year 2015 (%)
Rok

Nośnik energii
2000

2005

2010

2015

Kopalne paliwa stałe

70

67

61

58

Ropa naftowa

19

20

21

22

Gaz ziemny

9

10

15

16

Biomasa

1

2

2

2

Inne

I

1

1

2

Dość powszechnie stosuje się angielski termin rezerwy (reserves), który odpowiada
polskim zasobom bilansowym. Termin zasoby (resources) obejmuje zarówno rezerwy, jak
i zasoby perspektywiczne, względnie potencjalne, co odpowiada polskim zasobom pozabilansowym. Oprócz kryterium rentowności (tj. bilansowości i pozabilansowości) występują
kategorie zasobów, wydzielane ze względu na stopień ich rozpoznania. Polskim kategoriom
A + B + C| odpowiadają „proven reserves", a kategorii C2 „probable reserves". Rozpoznane
i dostępne w złożach eksploatowanych (górniczo zagospodarowanych) zasoby, czyli polskie
zasoby przemysłowe, to available reserves.
Innym problemem jest to, że statystyki światowe są zestawiane przez różne organizacje,
rządowe i międzynarodowe, przez osoby fizyczne, i prezentują często rozbieżne dane.
Statystyki te nie zawsze pochodzą z tych samych okresów, zasoby są szacowane w różny
sposób, niekiedy są celowo zaniżane lub zawyżane. Światowe statystyki zasobów stanowią
więc jedynie źródło ogólnej orientacji i podstawę bardzo ostrożnego i ogólnego formułowania
wniosków (Dembowski 1978).
Procesowi wykorzystywania zasobów towarzyszy proces ich kreowania, czyli ich reprodukcji. Wzrost wielkości zasobów jest możliwy wskutek:
— prac geologiczno-poszukiwawczych (wzrost ekstensywny), mających miejsce głównie
w krajach rozwijających się,
— postępu technicznego (wzrost intensywny), umożliwiającego eksploatację „gorszych"
zasobów przy zachowaniu niezmienionej ceny i rentowności,
— wzrostu cen (wzrost intensywny), umożhwiającego eksploatację „gorszych" zasobów,
wprawdzie przy podwyższonych kosztach, ale z zachowaniem rentowności.
Proces reprodukcji zasobów jest funkcją wiedzy i dokonuje się zarówno ekstensywnie,
jak i intensywnie. Można się zgodzić z poglądem, że pojęcie zasobów, w coraz większym
stopniu, może tracić kontakt z geologią, a reprodukcja zasobów będzie następować intensywnie. Można także przypuszczać, że tempo wzrostu zasobów w skali świata będzie
szybsze od tempa wzrostu produkcji górniczej. Jaki będzie wzrost wielkości zasobów
w określonym horyzoncie czasowym, np. w 2010 czy 2020 r., jest bardzo trudno szacować.
Nie można stosować metody ekstrapolacji rozpoznanych obecnie zasobów, bowiem ze zmian
jakie wystąpiły dotychczas nie wynikają żadne prawidłowości. Nie ma także jasnego obrazu,
jaką rolę będą w przyszłości odgrywać poszczególne źródła energii.
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Należy również wspomnieć, że w odniesieniu do potencjalnych zasobów energii
w świecie, zastosowanie może mieć tzw. dynamiczna teoria zasobów (Dembowski 1978,
Drewniak 1991). Jest to teoria globalna i funkcjonalna, przyjmująca zasadę, że zasoby
są nieskończone, lecz ograniczone, a ich funkcją jest zapewnienie światu energii. Nie
oznacza to, że zasoby np. węgla czy ropy naftowej są nieskończone, ale że nieskończone
są możliwości zdobycia energii. Potencjalnie nieskończone są np. zasoby energii syntezy
czy też energii słonecznej.

5. Wskaźniki wystarczalności zasobów surowców energetycznych
Tempo wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych źródeł energii (surowców energetycznych) zasługuje na wnikliwą analizę. Jej wyniki mogą bowiem przyczynie się do
minimalizacji tempa wyczerpywania się zasobów, a tym samym wpłynąć na przyszły rozwój
gospodarki świata.
W długookresowych prognozach, obejmujących ponad 10 lat, podejmuje się próby
skonfrontowania wielkości zasobów z przyszłymi potrzebami, czyli tzw, adekwatności bazy
zasobów surowców energetycznych. Badania takie prowadzi się zwykle w dwóch ujęciach:
— w skali mikro, tj. dla określonego kraju, zwykle o znaczących zasobach,
— w skali makro, tj. dla zasobów świata.
W praktyce oblicza się dwa wskaźniki wystarczalności (żywotności) zasobów (Dembowski
1978);
— wskaźnik statyczny, pokazujący na ile lat starczy zasobów przy stałym poziomie
wielkości wydobycia,
— wskaźnik dynamiczny, pokazujący na ile lat starczy zasobów przy rosnącej wielkości
wydobycia, zgodnie z opracowaną prognozą.
W obu przypadkach uzyskane szacunki są obarczone błędami, gdyż nie uwzględniają
nie tylko dynamicznego charakteru zasobów czyli ich reprodukcji, lecz także i innych
przyczyn wpływających na wartość wskaźników wystarczalności zasobów, takich jak zmiany
w strukturze zużycia, czy też w wielkości zapotrzebowania na nośniki energii pierwotnej.
Jeśliby np. przytoczyć wartości tych wskaźników sprzed kilkudziesięciu lat, to według nich
ropa naftowa powinna była być dość dawno wyeksploatowana. Jeszcze w 1970 r. prognozowano, że w 2000 r. nastąpi zużycie zasobów ropy naftowej wielkości 87%, gazu ziemnego
73% a węgla tylko 2% (Dembowski 1978).
W energetyce (termodynamice) do oceny tempa wyczerpywania zasobów nieodnawialnych
(nie tylko surowców energetycznych) wprowadzono jako miernik — egzergię, która wyraża
minimalną pracę niezbędną do wytworzenia produktu o żądanych parametrach, z powszechnie
występujących składników przyrody, z wykorzystaniem otoczenia jako źródła bezpłatnego
ciepła. Skumulowane zużycie egzergii bogactw nieodnawialnych, związane z wytwarzaniem
rozpatrywanego produktu, nazwano kosztem ekologicznym (Szargut, Stanek 1998). Uwzględnia się w ten sposób koszt kompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko
w procesie użytkowania paliw, przez dodatkową produkcję, która zwiększa zużycie zasobów.
Średnio, w skali świata, jednostkowy koszt ekologiczny paliwa jest większy od jego
egzergii właściwej ze względu na zużycie energii na jego wydobycie, przetwórstwo
i transport.
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Obliczone dla paliw użytkowanych w Polsce wartości kosztów ekologicznych, wyrażonych
ich stosunkiem do egzergii chemicznej, są następujące (Szargut, Stanek 1998):
— gaz ziemny importowany
0,096
— gaz ziemny krajowy
1,022
— węgiel kamienny
1,046
— koks
1,663
Z danych tych wynika, że koszt ekologiczny gazu importowanego do Polski jest mniejszy od
jego egzergii chemicznej, a więc jego import zmniejsza generalnie tempo wyczerpywania się
krajowych zasobów paliw. Paliwa krajowe mają większy koszt ekologiczny niż egzergię chemiczną,
a stosunek kosztu ekologicznego do egzergii rośnie wraz ze stopniem przetworzenia paliwa.
Obliczone, statyczne wskaźniki wystarczalności światowych zasobów surowców energetycznych, wynoszą (tab. 5);
— węgiel kamienny
143 lata
— węgiel brunatny
536 lat
— ropa naftowa
43,5 roku
— gaz ziemny
66 lat
— ruda uranu
46 lat
Tabela 5. Statyczne wskaźniki wystarczalności światowych zasobów energetycznych
Table 5. The statical indicators of world energy resources sufficiency

Surowiec

Jednostka

energetyczny

miary

Zasoby rozpoznane
(1996 r.)
(proven reserves)

(1995 r.)

Węgiel kamienny

10' t

519 733

(1)

Węgiel brunatny

10' t

524 131

(1)

Ropa naftowa

10' t

139 582

Gaz ziemny
Uran

10^ t

Wielkość wydobycia

3641

Statyczny wskaźnik
wystarczalności
w latach

(4)

143

978,5

(4)

536

(2)

3 208,8

(4)

43,5

139 954

(2)

2 119,6

(5)

66

1 615

(3)

35,3

(6)

46

Źródła danych: (1) Chadwick 1997, (2) Zapasy... 1997, (3) Raport... 1998, (4) Biians... 1997, (5) BP Statistical...
1996, (6) Światowa produkcja... 1998.

Wskaźniki dynamiczne wystarczalności, uwzględniające prognozowane wielkości skumulowanej produkcji górniczej, odbiegają oczywiście od wartości wskaźników statycznych.
Przykładowo, obliczone wskaźniki dynamiczne dla węgla kamiennego mają następujące
wartości (tab. 6):
— w 1995 r.
143 lata
— w 2000 r.
120 lat
— w 2010 r.
85 lat
Z danych tych wynika, że jedynie węgiel jest w stanie, w skali świata, dostarczyd
odpowiedniej ilości energii, w dającej się przewidzieć przyszłości. Jego zasoby są równomiernie rozmieszczone w regionach świata, podczas gdy 64% zasobów ropy naftowej
zlokalizowane jest na Środkowym Wschodzie (90% w krajach OPEC), a gazu ziemnego
40% w Rosji i 44% na Środkowym Wschodzie (Fossil fuel... 1997).
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Tabela 6. Dynamiczne wskaźniki wystarczalności światowych zasobów węgla kamiennego
Table 6. The dynamical indicators of world hard coal resources sufficiency

Rok/lata

Wielkość zasobów
(proven reserves)
10'^ t

1995

519 358

1996—2000
2000
2001

t
3 641

Dynamiczny wskaźnik
wystarczalności w latach

(2)

143

(3)

120

(3)

85

19 726
499 622

2010

2010

(1)

Wielkość produkcji

4 152
47 740

451 882

5 287

Źródła danych: (1) Chadwick 1997, (2) Bilans... 1997, (3) Międzynarodowa... 1991.

Zasoby przemysłowe paliw jądrowych, o kosztach pozyskania do 80 USD/kg U, nie są
znaczne. Zastosowanie zamiast wysokokosztowej eksploatacji tradycyjnej, metody „in situ
leaching" może pozwolić wykorzystać zasoby o wyższych kosztach pozyskania. Zasoby
geologiczne paliw jądrowych szacuje się na 166 SEU (Sunshine Energy Unit)*.
Dla porównania, zasoby kopalnych paliw organicznych ocenia się na 1,5 SEU, przy
światowym rocznym wykorzystaniu energii wielkości 0,005 SEU (Chwaszczewski 1997).

6. Uwagi końcowe
1. Produkcja górnicza węgla w świecie będzie nadal wzrastać. Już w 2000 r. wzrośnie do
6 mld t, najwięcej w Chinach do 1,5 mld t. Węgiel, z uwagi na wielkość i korzystne rozmieszczenie
geograficzne zasobów, będzie odgrywał ciągle znaczącą rolę jako nośnik energii pierwotnej.
2. Deficytowa i droga ropa naftowa, której 64% zasobów jest skoncentrowane na
A

Środkowym Wschodzie, będzie w coraz większym stopniu surowcem przemysłu chemicznego.
Wielkość jej produkcji będzie wyraźnie maleć po latach 2000—2005. Odzyskiwanie ropy
naftowej z piasków roponośnych i łupków bitumicznych będzie nadal znikome.
3. Wydobycie gazu ziemnego, którego około 73% zasobów zlokalizowanych jest w Rosji
i na Środkowym Wschodzie, będzie rosło, nawet do 2500 mld m' w 2000 r. Możliwości
wykorzystania gazu ziemnego, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej,
będą, wykluczając ewentualne kryzysy polityczne, zależeć głównie od kosztów jego skraplania,
transportu i magazynowania.
4. Energia jądrowa, mimo kryzysu zaufania do niej od czasu katastrofy w Czarnobylu,
będzie ważnym źródłem zaspokajania wzrastającego zapotrzebowania na energię w świecie.
Jej udział w strukturze zużycia nośników energii nie przekroczy jednak 6%, mimo potencjalnie
znacznie większych zasobów niż zasoby kopalnych paliw organicznych.
5. Niewyczerpalne możliwości pozyskiwania energii stwarzają odnawialne jej źródła.
Ich wykorzystanie jest i będzie w znacznym stopniu ograniczone warunkami geograficzno-klimatycznymi. Czynnikami sprzyjającymi jej wykorzystaniu będzie natomiast wzrastająca
świadomość ekologiczna społeczeństwa i urealnienie cen paliw kopalnych.

1 SEU = 1% energii słonecznej, otrzymywanej przez Ziemię w okresie jednego roku.
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The base and sufficiency of energy raw materiał resources in the
world
Abstract
The magnitude and sufficiency of energy raw materiał resources are determining the
deveiopinent of world energy economy. Management of those resources must consider the
principle of sustainable development. The growth of energy demand by the year of 20 J 5
is forecasting as 54%. Conventional energy sources are filling the leading position in
satisfaction of energy demand in the world to-day and they will play the similar role in
the futurę. The changes in the structure of the energy carriers consumption should take
place, but slowly.
The decrease of coal and petroleum contribution to natural gas and renewable energy
sources advantage is assumed. The reproduction of energy raw materials should be intensive
principally in consequence of technical progress and increase in prices. The statical indicators
of resources sufficiency define the hard coal vitality for 143 years, brown coal for 536,
crude oil for 43,5, natural gas for 66 and uranium ore for 46 years. The dynamie indicators
define shorter vitality.
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Górnictwo węgla kamiennego Ukrainy — stan aktualny i perspektywy
Słowa kluczowe
Górnictwo
produkcji

węgla kamiennego

— sytuacja

ekonomiczna

— cienkie pokłady

—

perspektywy

Streszczenie
W referacie omówiono trudną sytuację ekonomiczno-finansową górnictwa węgla kamiennego na Ukrainie. Wiele uwagi poświęcono aspektom technicznym eksploatacji, biorąc
szczególnie pod uwagę fakt eksploatacji pokładów cienkich. W końcowej części wskazano
kierunki wyjścia z kryzysu oraz przedstawiono perspektywy dalszego funkcjonowania
górnictwa węgła kamiennego.

1. Wstęp
Przed rozpadem ZSRR Ukraina należała do najbardziej uprzemysłowionych republik
Związku Radzieckiego. Pod względem wytopu stali, wydobycia węgla i rudy żelaza
zajmowała ona 3—5 miejsce w świecie, ustępując jedynie USA, RFN, Anglii i Francji.
Jeśli dodać, że przeważającą ilość cukru, oleju słonecznikowego, manganu, soli kuchennej
oraz licznych innych towarów produkowano wówczas na Ukrainie, że wartość tych towarów
wielokrotnie przewyższała wartość towarów importowanych, to stanie się zrozumiałe, iż
Ukraina była motorem rozwoju dla innych republik.
Na Ukrainie skoncentrowano technicznie uzbrojone zakłady przemysłowe, produkujące
nowoczesne urządzenia i wyroby o wielorakim zastosowaniu. Wielki potencjał naukowy
i intelektualny gwarantował dalszy wzrost produkcji i rozwoju.
Ukraina stanowiła centrum produkcji urządzeń górniczych. Produkowano tu 100% maszyn
wyciągowych, 100% urządzeń do wzbogacania, 90% kombajnów węglowych, 90% przenośników
taśmowych i zgrzebłowych, 70% lokomotyw elektrycznych, 80% obudów hydraulicznych, 100%
pomp i silników hydraulicznych do maszyn górniczych, 100% stacji pomp, 95% kombajnów
do robót przygotowawczych, 70% zapalarek elektrycznych. Na Ukrainie skupiały się wszystkie
biura projektowe powierzchniowego kompleksu kopalnianego, połowa instytutów technologicznych i projektowo-konstruktorskich. 60% wszystkich absolwentów uczelni górniczych studiowało
w Doniecku, Charkowie, Dniepropietrowsku, Kijowie i Krzywym Rogu, 80% kadry kierowniczej
przemysłu górniczego ZSRR stanowili absolwenci tych uczelni.
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Wobec braku konkurencji ze strony zakładów — producentów innych krajów (w gospodarce planowej), zakłady urządzeń górniczycłi występowały w roli monopolistów, dyktując
własne ceny i swoje zapatrywania na tecłinologię wydobycia węgla.
Wszystko to sprzyjało tezie, że jeśli wystąpi się ze składu ZSRR, wtedy poziom
produkcji i życia na Ukrainie będą wzrastać; o wiele szybciej, niż w składzie Związku
Radzieckiego.
Według kręgów kierowniczych Ukrainy, w niezależnym państwie wyraźnie zmniejszą
się nakłady na obronę, odpadnie koniecznos'ć przekazywania częs'ci zasobów do związkowego centrum. Dlatego zaciekła propaganda nacjonalistycznie nastawionej opozycji
znalazła sprzyjający grunt, kierownictwo Ukrainy ogłosiło wyjście ze składu ZSRR.
Jednakże wkrótce nastąpiło otrzeźwienie. Błąd polegał na tym, że republikańscy ekonomiści prowadzili obliczenia nie na podstawie cen światowych, lecz według cen
wewnątrzzwiązkowych. Szczególnie dotyczyło to stosunku do zasobów energetycznych
i towarów przemysłowych. Ropa naftowa i gaz były dostarczane na Ukrainę po cenach
dumpingowych.
Mimo to, że 90% ropy naftowej i gazu dostarczano na Ukrainę z Rosji i Azerbajdżanu,
producenci ciepła i energii elektrycznej przechodzili na paliwo płynne lub stałe, negując
węgiel — jedyne własne źródło energii na Ukrainie. W latach prosperity Ukraina wydobywała
220—230 min ton węgla wobec wydobycia ZSRR 720—750 min ton. Ukraina eksportowała
poza granice ZSRR 20 min ton węgla i 32 mid kWh energii elektrycznej. Później wydobycie
węgla nieustannie malało. W latach 1988—1990 podjęto decyzję całkowitego wstrzymania
wydobycia węgla w Donbassie Centralnym. Węgiel doniecki, stanowiący główną część
wydobycia ukraińskiego, był o wiele droższy od węgla kuznieckiego, karagandyjskiego,
podmoskiewskiego, a szczególnie od syberyjskiego (Ekibastus, Niurengri). Co prawda, ich
transport kosztował niezwykle drogo, lecz przy praktycznie bezpłatnych dostawach na
Ukrainę zachodnio-syberyjskiej ropy naftowej i gazu zapotrzebowanie na węgle energetyczne
nagle spadło.
Do tego należy dodać skrajnie niski poziom techniczny odbiorców węgla. Na przykład
w Szwajcarii na jedną tonę wytapianej stali potrzeba 600—800 kg węgla, w RFN —
1100—1300 kg, na Ukrainie — 24000 kg. Na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej
zużywa się o dwa razy więcej węgla, niż w krajach rozwiniętych.

2. Warunki geologiczno-górnicze wydobycia węgla
Warunki zalegania pokładów węglowych na Ukrainie są bardzo niesprzyjające. Specjaliści
amerykańscy, którzy odwiedzili Zagłębie Donieckie, mówili: „w Ameryce węgiel został
stworzony przez Boga, w Donbassie — przez Diabła". 70% zasobów w Donbassie zalega
w podkładach o grubości do 1 m. Udział pokładów o miąższości 0,4—1,5 m i kącie upadu
od O do 90° wynosi 82%. Jednakże obecnie przeważa wybieranie pokładów o grubości
1 m, udział w wydobyciu niektórych kopalń przekracza 60%, tzn. prowadzone jest wybieranie
selektywne węgla, 8% całego wydobycia węgla na Ukrainie przypada na pokłady o miąższości
do 0,7 m.
Niewystarczająca ilość urządzeń górniczych do eksploatacji cienkich pokładów węglowych
prowadzi do przybierania skał płonnych, co istotnie obniża jakość wydobywanego węgla.
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Rokrocznie wraz z węglem wydobywa się ponad 20% skały, która transportowana jest na
zwałowisko w postaci odpadów wzbogacania i popiołów z elektrowni, wywierając ujemny
wpływ na środowisko.
Ciągle pogarszające się warunki eksploatacji złóż węglowych są uwarunkowane rocznym
pogłębianiem się prac górniczych o 12—13 m, czemu towarzyszy:
— wzrost ciśnienia górniczego,
— wzrost gazowości pokładów i skał otaczających,
— pojawianie się zjawisk gazo-dynamicznych,
— wzrost zapylenia i temperatury masywu górniczego.
Średnia głębokość eksploatacji zbliża się do 700 m, w 35 kopalniach osiągnęła już
ponad 1 km. Ponad 90% to kopalnie gazowe, 35% — niebezpieczne ze względu na nagłe
wyrzuty węgla, skały i gazu, 70% — niebezpieczne pod względem wybuchu pyłu, 30% —
ze względu na samozapłon węgla.
Temperatura w przodku, w głębokich kopalniach osiąga 40°C. Sytuacja komplikuje się,
ponieważ od roku 1994 wycofano z produkcji wszystkie urządzenia chłodnicze, które
pracowały na czynniku chłodzącym „Freon — 12", w związku z zakazem jego wytwarzania,
a zamiennika jak dotąd nie znaleziono.
Jak już wspomniano, średnia grubość wybieranych pokładów na Ukrainie wynosi około
1 m, co jest o 1,58 razy mniejsze od analogicznego wskaźnika WNP oraz najmniejszą
miąższością wśród europejskich krajów wydobywających węgiel kamienny (w Niemczech —
1,83 m. Wielkiej Brytani — 1,6 m, Polsce — ponad 2 m).
Kopalnie Ukrainy należą do najstarszych na świecie, włączając słabo rozwinięte
kraje Azji Środkowej, Afryki i Ameryki Łacińskiej. W eksploatacji znajduje się 256
kopalń węglowych, z których około 70 pracuje ponad 50 lat, 134 kopalnie pracują
od 30 do 50 lat i zaledwie 52 kopalnie oddano do eksploatacji wcześniej niż 30 lat
temu.
Opóźnienie i pogarszanie się stanu kopalń zakładano już w stadium projektowania.
Dążąc do jak najszybszego uzyskania zwrotu inwestycji wydobycie węgla rozpoczynano
już w momencie, gdy szyb osiągał pierwszy poziom, po czym rozpoczynano pogłębianie
szybu i rozcinanie nowych ścian na niżej położonych poziomach. Było to prowadzone
jednocześnie z wydobywaniem węgla z poziomów leżących wyżej. W miarę pogłębiania
kopalń wzrastały koszty wydobycia węgla z powodu konieczności utrzymania części wyrobisk
wyeksploatowanych, złożoności wentylacji i odwadniania itp.
Powstała paradoksalna sytuacja. Węgiel dobrej jakości znajduje się w rejonie pola
górniczego, lecz jego wydobycie okazuje się nierentowne. Kopalnia jest zamykana, szyb
ulega Hkwidacji, pola wybierania podlegają zatopieniu, pokład węglowy jest utracony.
Wyrobiskami leżącymi wyżej, szczelinami — woda i gaz wydostają się na powierzchnię,
zatapiając i uniemożliwiając uprawę ogromnych obszarów rolniczych. Dla przykładu, tylko
jedna zamknięta kopalnia w rejonie Krasnodonu spowodowała utratę obszaru .rolniczego
o średnicy 42 km. Po zamknięciu kopalń w rejonie Stachanowa woda pojawiła się
w piwnicach domów, gaz przedostał się do sąsiednich, wcześniej niegazowych kopalń.
W jednej z nich wskutek wybuchu gazu zginęło 24 gómików.
Pogorszenie stanu kopalń
postępuje już od 20 lat, kiedy to centralne inwestowanie
w gałęzi osiągało poziom 50—60% poziomu niezbędnego, a po wystąpieniu Ukrainy
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z ZSRR udział był jeszcze mniejszy. 80% wszystkich kopalń pracuje ponad 20 lat bez
żadnej rekonstrukcji, W ciągu tego okresu oddano do eksploatacji tylko jedną kopalnię —
Nikanor-Nowaja, lecz również zgodnie z poprzednim błędnym schematem: wprowadzono
do eksploatacji górny poziom i jednocześnie odbywa się pogłębianie szybu. Wskutek braku
środków wstrzymano rekonstrukcję 32 czynnych kopalń o ogólnej wielkości produkcyjnej
19,5 min ton rocznie.

3. Aspekty techniczne i ekonomiczne eksploatacji węgla kamiennego
W związku z trudną sytuacją finansową kopalnie zaprzestały wprowadzania nowych
rozwiązań technicznych i udział maszyn zużytych bardziej niż o 50% (wg wartości) wynosi
ponad 60%. Jeżeli wcześniej na 1 min ton wydobytego węgla przypadało na kopalnie 1,5
obudowy zmechanizowanej, to obecnie mniej niż 0,5.
Tylko 15% produkowanych urządzeń odpowiada poziomowi najlepszych światowych
marek, a 26% uległo moralnemu zestarzeniu. Moc przeważającej części kombajnów węglowych osiąga poziom 120—160 kW, podczas gdy za granicą produkowane są kombajny
0 mocy do 2000 kW.
Należy podkreślić, że zaprezentowane przez szereg krajowych zakładów urządzenia na
wystawie „Ugol — 98" (kombajny GSZ 200, GSZ 500, K 101 KD, kombajny do prac
przygotowawczych, obudowa KD 90 i inne) pod względem rozwiązań technicznych odpowiadają najlepszym wzorom. Chociaż ich cena jest niższa od importowanych, produkcja
seryjna wielu z nich nie ruszyła z powodu braku środków finansowych potencjalnych
użytkowników.
Z tej przyczyny w kopalniach odczuwany jest ostry niedobór środków transportowych
1 nowoczesnych maszyn. Obecnie na wymianę oczekują 724 kołowroty (27% ogólnej liczby),
485 kompresorów (42%), 320 wentylatorów (27%), 20 wież wyciągowych (z ogólnej liczby
500). Przed 1992 rokiem rocznie wymieniano 40% urządzeń, 15% kompresorów itp.
W tych warunkach wyraźnie spadło wydobycie węgla. Tak więc, pracując na kompleksach,
których koszty zwracają się dopiero po wydobyciu 1500—2000 ton węgła na dobę, z 37
ścian wydobywa się na dobę mniej niż 500 ton węgla, ze 100 ścian — do 100 ton, ze
170 ścian — od 100 do 200 ton. Wartość wydobywanego węgla najczęściej nie wystarcza
na pokrycie kosztów zużywanej energii elektrycznej, nie wspominając o płacach.
Obecnie w przemyśle węglowym Ukrainy pracuje 215 podziemnych i odkrywkowych
kopalń węglowych. Z tej liczby 130 kopalń zatrudniających 149,5 tys. ludzi (34,6%
ogólnego zatrudnienia), wydobywa niewiele powyżej 16% ogólnego wydobycia węgla,
na co przeznaczają ponad połowę wszystkich środków wydatkowanych na utrzymanie
całej branży.
Ze wszystkich branż przemysłowych przemysł węglowy ucierpiał najbardziej. Wśród
wielu przyczyn największe znaczenie mają przyczyny finansowe i organizacyjne.
Teoria czysto rynkowych stosunków bez udziału państwa, wyznawana w pierwszym
etapie reform, spowodowała redukcję dotacji do wydobycia węgla, gdy tymczasem
zgodnie z międzynarodową klasyfikacją F.H, Essera węglowy Donbass należy do złóż
grupy „C": „wydobycie węgla jest nieefektywne, gałąź nie może istnieć bez dotacji
państwowych".
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Poważną przyczyną trudnej sytuacji finansowej jest brak rozwiązań w kwestii kształtowania
cen. Od marca 1995 roku cena węgla jest „zamrożona" i zmienia się tylko wraz z kursem
dolara. W tym czasie cena węgla wzrosła (w griwnach) o 3,2 razy, podczas gdy ceny
energii elektrycznej podniosły się 4,4 razy, drewna — 5,6 razy, metali i wyrobów
metalowych — 6 razy, taryf na towarowe przywozy kolejowe ponad 12 razy. W porównaniu
ze wzrostem cen na węgiel ceny benzyny wzrosły 3 razy, oleju napędowego — 4,5 raza,
kopalniane obudowy hydrauliczne — 4 razy, obudowy łukowe — 5 razy, drewno kopalniane — 8 razy, kable — 20 razy. Jeśli wcześniej udział płac w kosztach wydobycia
węgla wynosił około 65% to obecnie nie więcej niż 15%.
Szczególnie negatywne skutki przynosi górnikom powszechna barteryzacja rozliczeń
w przemyśle. Według posiadanych danych w 1998 roku górnictwo uzyskało w żywej
gotówce jedynie 20% należnych jej środków. Pieniądze te nie wystarczają na opłacenie
podatków oraz wypłaty zarobków. W wielu kopalniach pracownicy przez wiele miesięcy
nie otrzymują wypłat, w innych zamiast pieniędzy otrzymują produkty, na przykład: cukier,
mąkę.
Ponieważ wiele niezbędnych materiałów można otrzymać jedynie za „żywe" pieniądze
(na przykład produkty naftowe), kopalnie zmuszone są stosować upusty, sprzedając węgiel
taniej od ceny ustalonej o 20—30%, lecz płacąc podatki od pełnej zadeklarowanej wartości.
To jeszcze bardziej pogarsza ich sytuację finansową.
Ogromne straty finansowe ponosi górnictwo wskutek operacji pośredniczenia w strukturach
komercyjnych. Tak więc, otrzymując od rządu zamówienie państwowe na dostawę węgla
rzędu 2,5 mld griwien i sprzedając poza zamówieniem dodatkowo za 1,5 mld, górnictwo
traci 800 min griwien rocznie.
Największy jednak problem stanowi system powszechnych niepłatności- Zgodnie z prawem, węglowcy zobowiązani są dostarczać paliwo elektrowniom przed jego opłaceniem,
a ci z kolei, użytkownikom. Zrozumiałe, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej
prowadzi do trudności w całym kraju. Ponieważ z energetykami większość użytkowników
nie rozlicza się, kopalniom wydaje się weksle, które potem nie są honorowane. Na „czarnym"
rynku weksel na 1 min griwien jest sprzedawany za 350—400 tys. griwien.
Przy niedoborze środków, niemożliwości zaspokojenia najważniejszych potrzeb produkcji,
kopalnie zmuszone są do oszczędności na wszystkich „drugoplanowych" kosztach. W szczególności, dotyczy to ochrony pracy. Jeśli za wydobyty węgiel na zamówienie państwowe
rząd prawie w całości rozliczył się z górnikami, to do budżetowej pozycji „ochrona pracy"
nie przekazano ani jednej kopiejki. Na profilaktykę w zakresie bezpieczeństwa pracy kieruje
się nie więcej niż 17% środków,
W kopalniach eksploatowane są stare wentylatory małej mocy do głównego przewietrzania
oraz stare urządzenia do odmetanowania. Prawie 93% wyrobisk nie poddaje się odmetanowaniu,
co doprowadziło do dużej ilości wybuchów metanu. Z tej przyczyny tylko w 1998 roku w kopalni
„Socjalisticzeskij Donbass" zginęło 64 górników, w kopalni „19 zjazd partii" — 24 górników.
Ponad 1400 km wyrobisk nie posiada ciągłego przeciwpożarowego rurociągu, w kopalniach
notuje się brak jednej trzeciej gaśnic, połowy wężów pożarniczych, aparatów ucieczkowych,
70% respiratorów z filtrami przeciwpyłowymi i innych.
Straty poniesione przez kopalnie wskutek wybuchu pożarów i innych nieszczęśliwych
wypadków są nieporównywalnie wyższe niż środki niezbędne na przeciwdziałanie awariom.
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Na przykład, w największym zjednoczeniu węglowym „Donieckugol" nakłady na oclironę
pracy są 18 razy niższe niż wypłaty kompensacyjne dla robotników za nieodpowiednie
warunki pracy.
Wyraźnie wzrosła wypadkowość w procesie produkcji. Średnio na Ukrainie, na 1 min
ton wydobytego węgla przypada 5,5 nieszczęśliwych wypadków ze skutkiem śmiertelnym,
przy czym wskaźnik ten jest wyższy w kopalniacłi z pokładami stromo nacliylonymi. Dla
porównania — przed rozpadem ZSRR śmiertelność w kopalniacłi Ukrainy wahała się
w przedziałach 0,8—1,3 na 1 min ton wydobytego węgla.
Zatrważającym jest fakt, że wśród śmiertelnych wypadków 20% to śmierć wskutek
chorób sercowo-naczyniowych. Każdego roku około 100 górników umiera na miejscu pracy
z powodu zawału serca. W kopalniach pracuje wiele osób, którym zgodnie z orzeczeniem
lekarskim przeciwwskazana jest praca pod ziemią. Ludzie świadomie idą na śmierć w imię
polepszenia warunków bytu swojej rodziny. Życie z pensji górniczej, wynoszącej po ostatniej
dewaluacji griwny około 20 dolarów, jest zupełnie niemożliwe.
Należy zauważyć, że i same zarobki górników, równe średnio 80 dolarów, nie pozwalają
na wydzielenie odpowiednich środków na wyżywienie i profilaktykę chorób. Jeżeli przed
1991 rokiem płace i fundusz socjalny wśród górników, pracujących w najtrudniejszych
warunkach, znajdowały się na pierwszym miejscu wśród wszystkich pracowników, to obecnie
pod względem płac górnicy zajmują 14 miejsce (pierwsze miejsca okupują pracownicy
bankowi, celnicy, poborcy podatkowi i inni), a wydatki z funduszu ubezpieczeń społecznych
są o 0,9% niższe niż wśród pracowników przemysłowych. Ilość skierowań do sanatoriów
zmniejszyła się 4 razy, a 2—3 razy — liczba górników odbywających leczenie w miejscowych
górniczych zakładach profilaktycznych.
Sytuacja w przemyśle węglowym przywodzi na mys'l możliwość wstrzymania wydobycia
węgla na Ukrainie, tym bardziej, że polski i rosyjski węgiel jest o 10—15% tańszy.
W literaturze fachowej podejmowany jest problem zamknięcia 70% elektrociepłowni
oraz przejście w całości na elektrownie atomowe. Według nas podobne założenia są błędne
tak z ekonomicznego, jak i ze społecznego punktu widzenia.
Wraz z podwyższeniem współczynnika sprawności istniejących elektrociepłowni (w tym
względzie osiągnięto określone sukcesy w wielu krajach) oraz realizacją na Ukrainie
niezbędnych przedsięwzięć w zakresie oczyszczania gazu, efekt ,,zadymiania" w znacznej
mierze obniża się. Nawet obecnie współczynnik sprawności elektrociepłowni jest wyższy
niż elektrowni atomowych, na dodatek ogrzewanie to jest bardziej efektywne.
Na Ukrainie nie ma zakładów, które zaopatrywałyby elektrownie atomowe w paliwo
jądrowe, a także przerabiałyby zużyte paliwo. Budowa zakładów paliwowych na potrzeby
elektrowni atomowych wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych oraz czasu, dlatego
elektrownie atomowe przez następne 10—15 lat będą uzależnione od dostaw z zagranicy,
a zwiększenie ich udziału w produkcji energii elektrycznej będzie oznaczało znaczne
ograniczenie ekonomicznej niezależności państwa. Duży udział elektrowni atomowych obecnie
tłumaczy się również tym, że przy trudnościach w przemyśle węglowym oraz wysokich
kosztach ropy naftowej i gazu nabywanych zagranicą, paliwo jądrowe otrzymuje Ukraina
w rozliczeniu za wywiezioną broń jądrową. Obecnie przychodzi czas jego zakupu za środki
walutowe, a problem zaopatrzenia elektrowni atomowych w paliwo może stać się jeszcze
poważniejszy niż w odniesieniu do elektrociepłowni.
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Tak więc, jeszcze przez znaczny okres czasu, elektrociepłownie będą odgrywały główną
rolę w zaopatrywaniu w energię elektryczną nie tylko na Ukrainie, lecz również w większości
rozwiniętych krajów świata.
Należy podkreślić, że przy kosztach wydobycia wynoszących 80 dolarów za 1 kg,
światowe zasoby uranu szacowane są przykładowo na 2,4 min ton. Roczne zapotrzebowanie
420 czynnych na całym świecie reaktorów energetycznych ocenia się na 58 tys. ton, tzn.
zasoby te wystarczą jedynie na 41 lat. W odniesieniu do uranu, który wydobywany jest
po kosztach 130 dolarów za 1 kg — na 64 lata.
Przemysłowe zasoby węgla na Ukrainie wystarczą na 100—300 lat, a przy uwzględnieniu
zasobów perspektywicznych — na 500 lat. W ten sposób — z ekonomicznego punktu
widzenia — dla decydującej roli węgla na Ukrainie nie ma alternatywy.
Społeczne znaczenie wydobycia węgla polega na tym, że zamknięcie każdej kopalni
czyni martwymi całe osady. Państwo nie posiada możliwości uruchomienia nowej produkcji,
zatrudnienia około pół miliona górników i członków ich rodzin (jest to liczba około 2,5 min
ludzi). Wyżej wskazano na ekologicznie szkodliwe skutki masowego zamykania kopalń.
Wreszcie, wstrzymanie własnego wydobycia i przejście na węgiel importowany nieuchronnie podniesie ceny na ten rodzaj paliwa, tym bardziej, że tak w Polsce, jak i w Rosji
węgiel jest dotowany.
Przed przemysłem węglowym Ukrainy nie stoi problem całkowitego zamykania kopalń,
lecz ich restrukturyzacji.

4. Perspektywy produkcyjne i technologia wydobycia węgla
Planami na najbliższe dwa lata objęto zamknięcie 70 kopalń, w których koszty własne
węgla są 3—6 razy wyższe niż deklarowana cena, a majątek kopalniany jest wyeksploatowany
w takim stopniu, że inwestowanie w niego jakichkolwiek środków finansowych nie ma
perspektyw.
Należy znacznie zredukować liczbę czynnych ścian w kopalniach. Pozwoli to na
zmniejszenie liczby wyrobisk, zmniejszenie nakładów na ich utrzymanie, na transport
węgla, na przewietrzanie. Analiza wykazuje, że do wydobycia rzędu 85—100 min ton
węgla nawet w warunkach dzisiejszego wyposażenia wystarczy 600 ścian, lecz ze
zwiększeniem ich długości. Należy przy tym znacznie podnieść nakłady budżetowe na
zamykanie kopalń. Z liczby 76 kopalń przeznaczonych do zamknięcia, środków wydzielonych na ten cel w roku 1998 wystarczy jedynie dla dwóch .trzecich kopalń. Ze
wszech miar należy ograniczać wielkość operacji barterowych. Obliczenia wykazują,
że dla górnictwa byłaby wystarczająca zapłata w „żywym pieniądzu" wynosząca 60%
kosztów wydobycia węgla.
W pierwszej kolejności należy wyłączyć z eksploatacji nieefektywne z punktu widzenia
technologii wybierania, a co za tym idzie, również i ekonomiki, zasoby węgla. Takich
pokładów na Ukrainie jest ponad 15%. Ściany te uzbrojone są w mechanizmy wyprodukowane
w latach 50—60: kombajny z szerokim zabiorem, wrębiarki, młotki mechaniczne. W tych
pokładach obserwowana jest najwyższa zachorowalność na choroby zawodowe — ponad
50% wszystkich przypadków, ponadto pochłaniają one 50% wszystkich nakładów budżetowych na rekompensaty za utratę zdrowia.
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W niskoefektywnych kopalniach należy odejść od produkcji ciągłej, co stworzy warunki
do wyraźnego ograniczenia liczebności personelu obsługującego. Na przykład, pracować
pięć dni w tygodniu na jedną — dwie zmiany na dobę.
Szczególną uwagę należy zwrócić na obniżenie zawartości popiołu w węglu. W niektórych
rejonach zawartość popiołu dochodzi do 50%. Przy tej ilości węgiel nadaje się jedynie na
zwałowisko skały płonnej.
Można wskazać dwie podstawowe przyczyny tego zjawiska:
— urabianie skał otaczających przy wybieraniu cienkich pokładów podczas wydobycia z zastosowaniem kombajnów węglowych; minimalna przemysłowa wysokość kombajnów z wąskim
zabiorem wraz z kompleksem wynosi 0,85—0,9 m, a grubość pokładu węglowego — 0,7 m;
— niskie kary za zawartość popiołu, co pozwala dodawać do węgla handlowego skałę
otrzymywaną przy drążeniu chodników. Wystarczy powiedzieć, że przy zawartości popiołu
40—47%, obniżenie kosztów węgla wynosi jedynie 3—10%.
Należy zwiększyć tempo prowadzenia wyrobisk przygotowawczych. W porównaniu
z rokiem 1990 tempo to spadło 5 razy. Średnio — miesięczny postęp frontu eksploatacji
wynosi około 20 m.
Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę stanu przestarzałej techniki górniczej. Do
chwili obecnej przeważająca liczba kompleksów zmechanizowanych pracuje z prędkością
postępu wzdłuż przodka 1—1,5 m/min. Większość kombajnów węglowych posiada stopień
zaopatrzenia w energię 160—220 kW, zapewniając wybieranie pasma (o szerokości 0,6 m)
z prędkością 3 m/min.
Przenośniki zgrzebłowe posiadają niską niezawodność z czasem pracy nie większym
niż dla transportu 600 tys. ton. Współczynnik czasu pracy kombajnu wynosi 0,27, wybierania
i likwidacji zrobów 0,33. Dla porównania w Niemczech równy jest on 0,52.
Według nas, przy mechanizacji wydobycia węgla należy w szerszym zakresie stosować
strugi i strugo-zgarniarki. W warunkach Donbassu zapewnia to:
a) wydobycie węgla na pokładach o dowolnej grubości i uzysk czystego (handlowego) węgla
bezpośrednio ze ściany, a nie z zakładu przeróbczego po minimalnych kosztach produkcyjnych,
co dodatnio wpływa na ekonomikę. Wstępne obliczenia wykazują, że z pokładu o miąższości
na przykład 0,7 m z przerostem skały do 0,1 m przy wybieraniu strugowym, ze 100% wydobytej
masy górniczej uzyskuje się 85% czystego węgla; w warunkach wybierania kombajnowego
z przybierką do grubości 0,85 m — 65% czystego węgla, nie licząc dodatkowych kosztów
wydobycia skały płonnej i jej transportu, a także kosztów energii potrzebnej do uzyskania
koncentratu węglowego w zakładach wzbogacania i inne;
b) eksploatację cienkich i bardzo cienkich pokładów (0,4—0,8 m), które nie mogą być
wybierane przez kombajny z powodu parametrów konstrukcyjnych;
c) wybieranie pokładów w filarach ochronnych, które z reguły nie podlegają eksploatacji,
a-z tego powodu nie są eksploatowane grubsze pokłady z powodu braku odmetanowania;
d) eksploatację pokładów metanowych, ponieważ strug ma zabiór grubości 2—10 cm
na całej długości frontu, a wtedy pokłady metanowe mogą być odmetanowane na całej
swojej długości;
e) podwyższenie bezpieczeństwa prac — operator urządzenia strugowego znajduje się
w dowolnej części ściany lub w chodniku, a nie porusza się jak w kombajnie w ślad za
maszyną;
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f) minimalne koszty energii podczas wydobycia, ponieważ urabianie węgla z zawałem
nie odbywa się przy pełnym wykorzystaniu mocy urządzeń;
g) mniejsze zapylenie — w warunkach wybierania strugowego zachodzi statyczne
niszczenie przodka; niszczenie przebiega z małą prędkością skrawania i grubym skrawaniem.
Badania wykazały, że przy wybieraniu strugowym zapylenie zmniejsza się 2—2,5 raza
w porównaniu z wybieraniem kombajnowym;
h) podwyższenie gatunkowości węgla. Analiza wykazała, że w identycznych warunkach
uzysk drobnych frakcji (do 13 mm) dla struga wynosi — 47»6%, a dla kombajnu —
61,9%.
Na zakończenie można skonstatować, że do grubości pokładu 1,3 m bardziej celowe
z ekonomicznego punktu widzenia jest zastosowanie strugów, a do grubości 1.3—1,8 m —
możliwy jest cały szereg rozwiązań alternatywnych w zależności od twardości węgla,
wytrzymałości górotworu, zalegania pokładu i innych czynników, a powyżej 1,8 m —
przewaga należy do kombajnu.

5. Zakończenie
Stan przemysłu górniczego Ukrainy oraz podstawowe przedsięwzięcia niezbędne dla
wyjścia z kryzysu są zrozumiałe dla większości specjalistów.
Jest wszystko, co niezbędne, by wyjść z sytuacji kryzysowej: zasoby węgla, potężna
baza przemysłowa, wysoki potencjał intelektualny kadry naukowej, inżynieryjnej i kierowniczej.
Trudności w przezwyciężaniu kryzysu przemysłu węglowego związane są z kryzysem
ekonomicznym i finansowym oraz niestabilną sytuacją społeczną, które zbiegły się w czasie
z rekonstrukcją tej branży. W miarę osłabiania wspomnianych czynników zewnętrznych
nastąpi przyrost wydobycia węgla w kraju w warunkach konkurencyjności jego cen i godnego
poziomu życia górników.
Ukraina powinna wejść do grona przodujących krajów węglowych świata.

Hard coal mining industry in Ukrainę — present state
and perspectiyes
Abstract
The paper discusses a difficult economic and financial situation of the coal mining
industry in Ukrainę. Special attention was paid to technical aspects of mining, taking into
especially account the fact of exploitation of thin beds. The fina! part shows the directions
of overcoming of the crisis and presents the perspectiyes of further functioning of the coal
mining industry.
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Zasoby węgla kamiennego w Polsce — wczoraj, dziś i jutro
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Streszczenie
W referacie przedstawiono kształtowanie się wielkości zasobów węgla kamiennego
w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu lat oraz w najbliższej perspektywie. Zwrócono
uwagę na fakt istotnego wpływu zmian modelu gospodarczego na gospodarkę zasobami,
ze szczególnym uwzględnieniem zasobów przemysłowych, których wielkość w dalszej
perspektywie, w przypadku powodzenia reformy górnictwa, będzie określona mechanizmami
gospodarki rynkowej. Aktualne analizy wskazują na ich kilkudziesięcioletnią wystarczalność.

1. Wstęp
W ciągu dziesięciolecia 1985—1995 energochłonność polskiej gospodarki zmniejszyła
się prawie o 30% i niewątpliwie będzie obniżała się nadal (W. Bojarski, B. Jankowski
1995). Taki rozwój wydarzeń wywoła krajowe zapotrzebowanie na węgiel kamienny
handlowy na poziomie od 100 min ton do 110—113 min ton po roku 2000 (A. Jaśkowski
1996b; Jankowski i zespół 1996). Prognozy, według programu rządowego reformy górnictwa
węgla kamiennego, przewidują ukształtowanie się zapotrzebowania na węgiel kamienny na
jeszcze niższym poziomie. Wystarczalność zasobów węgla kształtowana więc będzie przez
zapotrzebowanie, które jednakże jest uzależnione od cen węgla. Dzisiejsze ceny węgla są
relatywnie wysokie, w porównaniu z cenami węgla importowanego i muszą być obniżone.
Przewiduje to wspomniany program rządowy. Warto przedstawić więc wystarczalność bazy
zasobowej węgla kamiennego w ostatnich kilkunastu latach i w najbliższej perspektywie.
Przedmiotem naszego zainteresowania będą przede wszystkim zasoby przemysłowe.

2. Baza zasobowa węgla kamiennego — wczoraj
Używając w naszej publikacji słowa wczoraj, jako pewnej przenośni, obejmujemy
rozważaniami okres kilkunastu ostatnich lat. Istotne jest również przedstawienie pewnej
filozofii gospodarki zasobami, charakterystycznej dla tego okresu. Kryteria bilansowości

Sesja plenarna

43

School of Underground Mining '99

zasobów, określone przez prawo geologiczne (art. 25) z 1964 roku, definiowane były jako
warunki, jakim winna odpowiadać kopalina oraz jej złoże, aby zasoby tego złoża mogły
być uznane za nadające się do gospodarczo uzasadnionej eksploatacji. Ustalane były one
na etapie dokumentowania złóż na podstawie wskaźników ekonomicznych, rozumianycłi
jako zależnos'ci między podstawowymi wielkościami, dotyczącymi nakładów inwestycyjnych,
kosztów eksploatacji, wartości surowca mineralnego, a wielkością produkcji górniczej.
Kryteria przemysłowości zasobów wyznaczane były na etapie projektowania eksploatacji
złóż (Zarządzenie nr 3 Prezesa CUG 1975). Podstawę do ustalenia zasobów przemysłowych
stanowił projekt zagospodarowania złoża wraz z analizą techniczno-ekonomicznych warunków
budowy kopalni, określający optymalny wariant sposobu wykorzystania zasobów w nawiązaniu
do geologicznych warunków występowania złoża oraz aktualnych możliwości technicznych
i ekonomicznych. Na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej zawartej w PZZ, określano
parametry graniczne, jakim winna odpowiadać kopalina (węgiel kamienny) oraz warunki
występowania złoża (lub jego części), aby bilansowe zasoby geologiczne mogły byd
zakwalifikowane do zasobów przemysłowych.
Formalnie rzecz biorąc, trudno polemizować z powyższymi definicjami. W praktyce
systemu gospodarki centralnie planowanej metodyka ustalania zasobów przemysłowych
sprowadzała się do analizy cen i kosztów. Brak możliwości jednoznacznego odniesienia
do sytuacji na międzynarodowym rynku surowców mineralnych, znacznie utrudniał ocenę
projektu i sposób kwalifikacji zasobów przemysłowych. Prognozowanie ilości zasobów
przemysłowych odbywało się też przy minimalnym wpływie ocen ekonomicznych. Prognoza
ta zakładała dolną granicę zasobów przemysłowych w roku 2000 na poziomie 16 mld ton
(R. Drewniak 1991).

Warto przytoczyć kształtowanie się wielkości zasobów węgla kamiennego w roku 1981
(tab. 1). Tabela jednoznacznie przedstawia obraz bazy zasobowej o wystarczalności liczącej
kilkaset lat, przy zakładanym poziomie wydobycia (ok. 200 min ton).
Złoża węgla kamiennego w Polsce występują w trzech zagłębiach: Górnośląskim,
Dolnośląskim i Lubelskim. Zasoby bilansowe w roku 1981 wynosiły łącznie 63 mld ton,
z tego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym występowało ponad 88% tych zasobów. Jeszcze
większy udział GZW przypada na zasoby przemysłowe, które stanowią aż 97% ogółu
zasobów. Proporcje te zachowane są również dzisiaj, stąd też zasadnicza analiza będzie
dotyczyła przede wszystkim zasobów GZW.
TabeJa 1. Zasoby węgla kamiennego w Polsce [min ton]
Table 2. Hard coal reserves in Poland (Mt.)

1981

1989

1998

Zagłębia węglowe
zasoby

zasoby

zasoby

zasoby

zasoby

zasoby

bilansowe

przemysłowe

bilansowe

przemysłowe

bilansowe

przemysłowe

Górnośląskie Zagłębie Węglowe

55 775

16 177

16 850

46 081

Dolośląskie Zagłębie Węglowe
Lubelskie Zagłębie Węglowe
Razem

392
6 832
63 000

213
368
16 758

57 679
461
7 698
65 838

251
455
17 555

137
8 481
54 699

10 079
4
332
10415

44

Plenary session

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
Tabela 2. Stan zasobów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 1981—1989
[min ton] (według stanu na początek roku)
Table 2. The state of hard Coal Reserves in the Upper Silesian Coalfield in the years 1981—1989
(determined at the beginning of the year)

Zmiana /asobów
Lata
/.a lata

1981—1989
w .sUKsunku d o

Zasoby
1981

19X2

1984

1983

1985

1986

1987

c a ł k o w i icjji)
1988

1989

(min l|
wydobycia

%]

1

Gco]i)gic;enc

39 HK2.23

40 081,13

39 9 7 3 , 0 0

39 8 4 9 , 3 3

39 8 1 0 , 1 8

39 939,84

4 1 528,06

42 2 5 8 , 2 6

42 282,30

2 400,07

161

Bilansowe

28 243.21)

28 372,14

28 340,68

2 8 i(>4,I)l

28 0 5 6 , 2 7

27 8 5 1 , 6 9

29 211,79

29 6 4 5 , 9 2

29 531,67

1 288,47

86

Pozabihinsł)we

11 6 3 9 , 0 2

11 7 0 8 , 9 9

11 632,32

11 7 4 5 , 3 2

11 753,91

12{188,15

12 316,27

12 6 1 2 , 3 3

12 7 5 0 . 6 3

1 111,61

74

Przemysłowe

15 8 9 7 , 1 3

16 8 2 4 , 6 9

16 837,31

16 5 3 8 , 4 4

16 5 8 6 , 9 8

16 5 9 7 , 3 2

Ifi 5 7 8 , 1 5

16 4 8 8 , 9 6

16 5 3 5 , 9 6

638,83

43

Nicpr/emyxiowc

I2 34fi,()7

11 5 4 7 , 4 5

11 503,37

11 565,56

11 4 6 9 , 2 9

11 2 5 4 , 3 7

12 6 3 3 , 6 4

13 156,96

12 9 9 5 , 7 0

649,63
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Zmiany jakie zaszły w latach osiemdziesiątych w bazie zasobowej GZW były niewielkie.
Pomimo dużego wydobycia i związanych z nim strat nastąpił przyrost poszczególnych
rodzajów zasobów. Wzrost zasobów bilansowych o 1,3 mld ton był wynikiem przyrostu
zarówno zasobów przemysłowych (638 min ton), jak i nieprzemysłowych (649 min ton).

3. Baza zasobowa węgla kamiennego - dziś
Aktualny stan bazy zasobowej węgla kamiennego jest wynikiem zmian w ocenie złóż
kopalni czynnych w trakcie wprowadzania reformy górnictwa. Na początku lat dziewięćdziesiątych, w ramach programu proefektywnościowej rekonstrukcji kopalni węgla kamiennego, dokonano weryfikacji zasobów bilansowych, a przede wszystkim przemysłowych.
W wyniku tych działań okazało się, że w większości kopalni ilość zasobów jest zawyżona,
co odpowiadało wcześniejszym tendencjom rozwoju eksploatacji węgla niezależnie od
możliwości technicznych i kosztów wydobycia. W nowo opracowywanych dokumentacjach
geologicznych i projektach zagospodarowania złóż eliminowano część zasobów bilansowych
i przemysłowych poprzez ich ocenę pod kątem możliwości przyszłego wydobycia. Podstawy
do takiej weryfikacji bazy zasobowej dało wprowadzone w roku 1994 nowe Prawo
Geologiczne i Górnicze oraz nowe, indywidualne kryteria bilansowości złóż węgla kamiennego, które opracowywane są dla konkretnego złoża. Istnieje również możliwość stosowania
„Zalecanych kryteriów bilansowości złóż kopalin", które dla złóż węgla kamiennego ustalają
parametry wartości brzeżnych dla pokładów, oddzielnie dla węgli energetycznych, węgli
koksowych oraz antracytu. W stosunku do obowiązujących przed 1994 r. jednakowych
kryteriów dla wszystkich złóż, w obecnie zalecanych zwiększono grubość minimalną
pokładów bilansowych z 0,7 m dla węgli koksowych i 0,8 m dla energetycznych na
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jednolitą grubość wynoszącą 1,0 m. Oprócz tego granicą dokumentowania złóż jest głębokość
1000 m, gdy w poprzednich latach wiele złóż dokumentowanych było do głębokości
1200—1300 m, a nawet do 1500 m.
Powyższe działania, wymuszone wdrażaniem zasad gospodarki rynkowej i mające na
celu dostosowanie górnictwa węgla kamiennego do nowych warunków gospodarczych,
spowodowały bardzo duże zmiany w bazie zasobowej. W kopalniach czynnych GZW
w okresie minionych ośmiu lal (od 1990 do 1997) stan zasobów bilansowych zmniejszył
się o 9 mld ton, z czego zasobów przemysłowych ubyło 6,4 mld ton (tab. 3). Jeżeli
weźmiemy pod uwagę, że w tym okresie wydobyto około 970 min ton węgla, to oznacza,
że stan zasobów bilansowych zmniejszył się o 27% (w przypadku zasobów przemysłowych
o 35%) w stosunku do stanu wyjściowego, z powodów innych niż eksploatacja i związane
z nią straty. Należy zauważyć, że ubytki zasobów przemysłowych są wyraźnie skorelowane
z przyrostami zasobów pozabilansowych grupy b. Świadczy to o podjęciu w tym okresie
na większą skalę prac porządkujących ewidencyjny stan bazy zasobowej przede wszystkim
w grupie kopalni likwidowanych, lub też przewidzianych do likwidacji.
Tabela 3. Stan zasobów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym w latach 1990—1998
[min ton] (według stanu na początek roku)
Table 3. The state of hard Coal Reserves in the Upper Silesian Coalfield in the years 1990—1998
(determined at the beginning of the year)

Zmiana zasobów
Lulu
za lata 1997

1990

w s t o s u n k u do

Zasoby

całkowitego
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

[min t)
wydobycia
%J

Gcoli)gicziic

42 222,99

4 2 293.5X

4 3 541,71

42 8 2 1 , 1 3

43 371.85

43 306.26

4 2 819,06

40 9 4 4 , 2 0

39 8 1 0 , 7 8

-2412.21

-267

Bilansowe

29 4 1 5 , 4 6

2 9 106,59

28 754,27

28 {K)6,55

27 2 2 3 , 2 1

24146,00

23 272,48

211)89.56

20 590,19

- 8 825.27

-931

Pozabilansowe

12 Sl)7,53

13 186,99

14 7 8 7 , 4 4

14 814,5S

16 148,65

19 160,26

19 5 4 6 , 5 9

19 8 5 4 . 6 5

19 2 2 0 . 5 9

6 413,06

665

Przemysłowe

16 4 3 0 , 1 6

15 9 7 2 , S 3

15 5 3 3 , 7 3

15 2 5 8 , 2 5

14 2 7 4 , 2 7

11 9 6 5 . 3 2

11 020,51

10 9 0 5 , 8 9

10 079,(X)

- 6 351,16

-675

Nieprzemysłowe

12 9 8 5 . 3 1

13 133.76

13 2 2 0 , 5 4

12 7 4 8 , 2 9

12 9 4 8 , 9 4

12 180,68

12 251,97

10 1X3,67

10 5 1 1 , 1 9

- 2 474.12

-256

Oprócz eksploatacji należy wyróżnić następujące przyczyny, które powodują zmiany
stanu zasobów:
— zmiany kwalifikacji w wyniku zmian koncepcji wybierania poszczególnych partii
złoża i poszczególnych pokładów oraz zmiany filarów ochronnych,
— lepsze rozpoznanie, polegające na uściśleniu danych o dokumentowanych poldadach,
— zmiany granic obszarów górniczych, wynikające z przyłączania części obszarów pól
rezerwowych bądź spowodowane korektami granic obszarów pomiędzy kopalniami.
Bardzo duże zmiany w stanie zasobów rejestrowane są w okresowo wykonywanych
dokumentacjach geologicznych bądź dodatkach do nich, jak również opracowywanych
nowych projektach zagospodarowania złóż. Wcześniejsze analizy wykazały (J. Solski, E.J.
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Sobczyk 1996), że głównymi przyczynami zmniejszenia zasobów bilansowych w opracowanych w latach 1991—1994 dokumentacjach geologicznych, były:
— zaleganie złoża poniżej 1000 m,
— mała i zmienna grubość pokładu.
Pierwsza przyczyna spowodowała zmniejszenie zasobów bilansowych o 2,5 mid, w wyniku
drugiej nastąpił ubytek o 1,5 mld ton.
Dążenie do poprawy efektywności procesu wydobycia prowadzi do rezygnacji z eksploatacji pokładów zalegających poniżej 1000 m oraz pokładów o grubości mniejszej niż
1,2 m, a w wielu przypadkach 1,5 m. W związku z powyższym udział zasobów bilansowych
zalegających poniżej 1000 m zmniejszył się z 14% w roku 1990, do poniżej 1% w 1997 r.,
a zasobów w pokładach do 1,5 m odpowiednio z 45,6 do 39,7%.
Wielkość zasobów węgla kamiennego nadal poddawana jest weryfikacji. Według stanu
na 31.12.1997r. udokumentowane zasoby bilansowe złóż w kopalniach czynnych zagłębi
Górnośląskiego, Dolnośląskiego i Lubelskiego, wynoszą 21,291 mld ton, z tego 52% to
zasoby przemysłowe, a 39,6% to zasoby operatywne (tab. 4). Największą ilość zasobów
operatywnych posiadają: Nadwiślańska SW (2473,8 min ton), Katowicka GK (1232 min ton)
i Gliwicka SW (1058,4 min ton). Najmniejszą bazą zasobów operatywnych dysponują:
Bytomska SW (237,2 min ton) i Jastrzębska SW (455,3 min ton).

Tabela 4. Zasoby ogólne węgla kamiennego w kopalniach czynnych
Table 4. Tota! reserves of hard coal in deposits currently operated
Stan na 31.12.1997 r. [min t]
1

bilansowe
Bytomska Grupa Kapitałowa
Gliwicka SW
Jastrzębska SW
Katowicka Grupa Kapitałowa
Nadwiślańska SW
Rudzka SW
Rybnicka SW
Kopalnie Samodzielne
Ogółem

przemysłowe

operatywne

811,4

346,2

237,2

3 594,5
1 894,5

1 418,6

1 058,4

706,6
1 680,0

959,0

455,3
1 232,0
2 473,8
527,1
766,5
677,6

10415,0

7 428,0

3
6
1
1
1

580,3
533,5
234,8
959,1
926,8

21 535,0

3 528,0
720,4
1 056,7

Ilość zasobów węgla kamiennego na poziomach czynnych i w budowie przedstawia
tabela 5. Wynika z niej, że jedynie 54% zasobów przemysłowych jest udostępniona.
Najwięcej, bo !00% zasobów, udostępnionych jest w kopalniach Bytomskiej Grupy Kapitałowej, najmniejszy udział, poniżej 20%, występuje w kopalniach Rybnickiej SW. Z uwagi
na bardzo trudną sytuację ekonomiczną górnictwa węgla kamiennego, nie należy się
spodziewać, by w najbliższych latach nastąpiły znaczące inwestycje w kopalniach. W związku
z tym wielkość zasobów przemysłowych (5984,3 min ton) i zasobów operatywnych
(4246,3 min ton), udostępniona na poziomach czynnych i w budowie, powinna stanowić
pewne odniesienie dla obliczeń dotyczących wystarczalności zasobów. Jednak i te wielkości
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Tabela 5. Ilość zasobów węgla kamiennego na poziomach czynnych i w budowie
(ze szczególnym uwzględnieniem zasobów o miąższości poniżej/powyżej 1,5 m)
Table 5. Hard coal reserves at levels in operation, and these under construction
(with special regard to seams of over/below 1.5 m thickness)
Stan na 31.12.1997 r. [min t]
operatywne
bilansowe

Bytomska Grupa Kapitałowa
Gliwicka SW
Jastrzębska SW
Katowicka Grupa Kapitałowa
Nadwiślańska SW
Rudzka SW
Rybnicka SW
Kopalnie Samodzielne
Ogółem

przemysłowe
do 1,5 m

powyżej 1,5 m

razem

201,5

237,3
626,6
317,2

723,9

811,4

346,2

1 937,4
1 434,8

845,8
482,9

35,7
371,8
57,2

2 569,5

1 19U4
1 499,9
715,9

151,5
241,7
62,4

516,2
386,1

89,8
131,6

762,3
462,2
277,9
162,0

5 984,3

1 141,8

3104,6

2 865,2
1 120,1
1 074,8
612,0
12 425,1

254,8
260,1

875,5
1 004,0
524,6
367,6
293,6
4 246,3

nie są ostateczne i ulegną zmniejszeniu. W opracowanych w 1998 r. biznes-planach
poszczególnych spółek węglowych zakłada się dalsze, bardziej radykalne podejście do
wykorzystania bazy zasobowej. Na podstawie analiz techniczno-ekonomicznych ocenione
zostały parcele pokładów przewidywane obecnie do eksploatacji. Dopiero zweryfikowana
w ten sposób częśc zasobów przemysłowych i operatywnych będzie podstawą dla określenia
ekonomicznie opłacalnego zagospodarowania złoża przez kopalnie. Przykładowo, w kopalniach Bytomskiej Grupy Kapitałowej z ustalonej wielkości zasobów operatywnych, już
udostępnionych, po weryfikacji przeprowadzonej przy zastosowaniu kryteriów ekonomicznej
opłacalności wydobycia, uznano za nieefektywne aż 35%, a jedynie 161 min ton uznano
za ekonomiczne. Podobnie w przypadku Gliwickiej Spółki Węgłowej — do zasobów
potencjalnie ekonomicznych zaliczono jedynie 60% zasobów operatywnych zalegających na
poziomach czynnych.
Jak widać określone dotychczas na etapie projektu zagospodarowania złoża zasoby
przemysłowe, których wydobycie, w myśl definicji, powinno być ekonomicznie opłacalne,
w warunkach gospodarki rynkowej ulegają przewartościowaniu.

4. Baza zasobowa węgla kamiennego — jutro
Przedstawiony aktualny stan bazy zasobowej węgla kamiennego pokazał, że uznawane
jeszcze w latach osiemdziesiątych bogactwo górnictwa węglowego, w warunkach gospodarki
rynkowej okazało się znacznie mniejsze. Należy mieć na uwadze, że proces weryfikacji
zasobów nadal trwa i wydaje się, że jego stabilizacja nastąpi po 20CX) roku. Większość
kopalni, zgodnie z zalecanymi kryteriami, posiada udokumentowane zasoby bilansowe węgla
do głębokości 1000 m. Zasoby głębsze mogą być kwalifikowane do bilansowych i przemysłowych pod warunkiem, że kopalnia posiada już głębokie poziomy wydobywcze,
z których może być projektowane wydobycie na głębokości poniżej 1000 m. Szacuje się.
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że jeszcze 2,0 mld ton udokumentowanych zasobów bilansowych, w tym około 0»4 mld ton
zasobów przemysłowych, z uwagi na zaleganie pokładów poniżej głębokości 1000 m,
zostanie przekwalifikowanych do zasobów pozabilansowych (J. Darski 1996).
Przeważająca częśc zasobów bilansowych zalegających w cienkich pokładach (do 1,0 m),
w wyniku zalecanych kryteriów, ma byc kwalifikowana do pozabilansowych. W wyniku
tej przyczyny nastąpi ubytek zasobów bilansowych o około 3 mld ton, w tym zasobów
przemysłowych o 1 mld ton.
Inne parametry Jakościowe nie powinny mied większego wpływu na wielkość bazy
zasobowej. Zasoby bilansowe o niskiej wartości opałowej oraz wysokiej zawartości popiołu
zostały już w latach poprzednich przekwalifikowane do zasobów pozabilansowych. Również
podwyższona zawartość siarki, przekraczająca 2%, nie wpłynie w dużym stopniu na zmianę
ilości zasobów bilansowych, gdyż w kopalniach, gdzie występują pokłady o takich parametrach
wybudowano lub projektuje się budowę zakładów odsiarczania.
Przedstawione biznes-plany poszczególnych spółek węglowych dowodzą, że na podstawie
analiz techniczno-ekonomicznych nastąpi dalsze aktualizowanie zasobów wielu kopalni,
w których termin obowiązywania projektów zagospodarowania złoża upływa w 2001 roku.
Program technicznej restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego przewiduje m.in.:
— rezygnację z eksploatacji pokładów cienkich, coraz częściej o grubości poniżej 1,5 m
oraz pokładów stromych o nachyleniu powyżej 45^;
— rezygnację z eksploatacji pokładów silnie zanieczyszczonych i zapopielonych powyżej
20% w węglu rodzimym;
— rezygnację z eksploatacji parcel o skomplikowanej tektonice i strukturze zalegania
oraz parcel o skrajnie wysokich zagrożeniach naturalnych;
— ograniczenie eksploatacji pokładów lub ich części, wymagających podsadzania ze
względu na ochronę środowiska.
Konsekwencją takich działań, które mają prowadzić do uproszczenia modelu techniczno-technologicznego kopalni i zmierzają do wzrostu koncentracji wydobycia i poprawy
efektywności produkcji, będzie dalsze zmniejszenie wielkości zasobów.
Wprawdzie wielkość zasobów operatywnych węgla kamiennego, udokumentowanych według
stanu na 31.12.1997 r., wynosi 7428 min ton, tojednak realna wielkość udostępniona i występująca
na poziomach czynnych i w budowie stanowi tylko 57%, czyli 4246,3 min ton. Z tej wielkości
aż 1141,8 min ton zasobów występuje w pokładach o grubości mniejszej niż 1,5 m. Przyjmując
pewne uproszczenie, że kopalnie w ramach poprawy wydajności i obniżenia kosztów wydobycia
będą rezygnować z eksploatacji pokładów cieńszych niż 1,5 m, okazuje się, iż rzeczywista
wielkość zasobów operatywnych, do której należy odnosić obliczenia dotyczące wystarczalności
zasobów, wynosi ok. 3,1 mld ton. Jedną z podstawowych przyczyn rezygnacji z wybierania
pokładów cienkich jest brak zmechanizowanych kompleksów ścianowych do ich eksploatacji.
Dotychczasowe próby zastosowania takich kompleksów napawają niewielkim optymizmem. Nie
bierze się przy tym pod uwagę możliwości eksploatacji węgla z przybieraniem skał stropowych
(lub spągowych) i wzbogacania urobku.
Dalszy trwały ubytek zasobów operatywnych nastąpi wskutek likwidacji kopalni trwale
nierentownych i nie rokujących w przyszłości uzyskania dodatnich efektów ekonomicznych.
Według Programu Rządowego, przyjętego przez Radę Ministrów R.P. w dniu 30.06.1998 r.
pt. „Reforma górnictwa węgla kamiennego w latach 1998—2002'\ w 1998 r. proces
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całkowitej likwidacji miał być kontynuowany w kopalniacłi: Nowa Ruda, Jowisz, Sosnowiec,
•

^^

Porąbka-Klimontów, Saturn, Siemianowice, Pstrowski, Zory i Paryż. Rozpoczęto również
likwidację KWK Morcinek. W roku 1999 i latach następnych uruchamiany będzie proces
likwidacji w kolejnych kopalniach. Program Rządowy zakłada również ograniczenia zdolności
wydobywczych zakładów górniczych. Roczne wydobycie ma się zmniejszać ze 116 min ton
w 1998 r. do 80 min ton w 2020 r. Zakładane takie wielkości wydobycia spowodują
zmniejszenie zasobów operatywnych do poziomu 900 min ton. Należy przy tym założyć,
że likwidacja niektórych kopalni spowoduje bezpowrotną utratę zasobów obecnie przewidzianych do eksploatacji, co jeszcze bardziej zmniejszy stan zasobów operatywnych. Do
takiego stwierdzenia upoważniają nas dotychczasowe procesy likwidacyjne kopalni. Likwidacja kopalni Barbara-Chorzów w 1995 r. spowodowała bezpowrotną utratę 55 min ton
zasobów przemysłowych. W przypadku likwidowanej kopalni Zory jest to wielkość 32 min
ton. Likwidacja kopalni Saturn i Paryż wyeliminowała 6 min ton zasobów przemysłowych.
Na złożu KWK Pstrowski w 1995 r. utworzono nowy zakład górniczy ZWSM Jadwiga.
W wyniku tej operacji wyeliminowano 10 min ton mniej atrakcyjnych dla eksploatacji
zasobów przemysłowych. Połączenie kopalni Wawel i Pokój w 1996 r. w jeden zakład
spowodowało, że 8 min ton zasobów przemysłowych KWK Wawel przekwalifikowano do
zasobów nieprzemysłowych. Wymienione wyżej wielkości zasobów przemysłowych, jakie
pozostają w złożach likwidowanych kopalni, są praktycznie tracone.
Do końca nie jest jeszcze znana dokładna ilość zasobów, które mogą być zamrożone
przez inwestycje zawarte w perspektywicznych programach zagospodarowania powierzchni.
Chodzi tu przede wszystkim o projektowane autostrady A-4 i A-l przechodzące przez
obszary górnicze kopalni. Ochrona autostrad tylko na obszarze Gliwickiej S.W. spowoduje
zmniejszenie bazy zasobów operatywnych o 150 min ton (L. Wizner, A. Kot 1998).
Przewiduje się, że łącznie — w wyniku budowy autostrad — wyeliminowanych zostanie
kilkaset min ton zasobów operatywnych.
Jak zatem widać, mimo pozornie dużej ilości zasobów węgla kamiennego, faktyczne
ich wykorzystanie jest ograniczone. Jest wiele poglądów co do określenia wystarczalności
zasobów. Zdaniem autorów, bazowa wielkość zasobów operatywnych na poziomach czynnych,
przy uwzględnieniu wszystkich działań związanych z eliminacją zasobów, pozwala określić
ich wystarczalność na 20—25 lat. W dyskusjach specjalistów często wymienia się jeszcze
krótszy okres. Warunkiem zwiększenia wystarczalności zasobów jest wygenerowanie odpowiednich środków na inwestycje udostępniające nowe partie zasobów.
*
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Reserves of hard coal in Poland — the past,
the present and the futurę
Abstract
The paper presents tlie cłianges of hard coal reserves in Poland in the period of several
years, as well as its short-term prospects. The authors placing emphasis on the crucial role
of the economy model on the reserves management, especially when the economic reserves
are considered. If transformation of the mining industry is successful, the long-term prospects
for the volume of economic reserves will be determined by the market measures. According
to recent estimates, the reserves of hard coal in Poland is adequate to supply 20—25 years
needs.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 53—66

Bożena STRZELSKA-SMAKOWSKA, Andrzej PAULO
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Prognoza zaopatrzenia w pierwotne surowce cynku
Słowa kluczowe
Cynk
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- produkcja
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-

prognozy

Streszczenie
Studium porównawcze dynamiki konsumpcji oraz bazy zasobowej cynku i inwestycji w sektorze górniczym i hutniczym wskazuje, że nie ma realnego zagrożenia podaży w najbliższych
dwóch dziesięcioleciach. Przypuszczenia o niedoborach były oparte na wzrostowej tendencji
zużycia cynku na świecie i jednoczesnym zamieraniu produkcji w wielu okręgach górniczych
albo z powodu wyczerpania lokalnych zasobów albo na skutek ograniczeń ekologicznych.
Wystarczalność statyczną zasobów możliwych do zagospodarowania przy poziomie cen
1000—1200 USD/t określa się na 44 lata. Ceny cynku w okresie 1988—1992 i od roku
1994 sprzyjały inwestowaniu w górnictwie i hutnictwie tego metalu. W ostatnim okresie
wahają się one w przedziale 1020—1300 USD/t. Wysokie tempo wzrostu produkcji górniczej
(ostatnio 8,7%) i hutniczej (ostatnio 4,9%) wyprzedza jednak nadmiernie wzrost zapotrzebowania (2,3%/rok). Spowolnienie tego ostatniego nastąpiło od roku 1997 na skutek kryzysu
gospodarczego w krajach Dalekiego Wschodu. Lokalizacja wielu zakładów przetwórczych
z dala od kopalń, w regionach wysoko uprzemysłowionych i lokalne niedobory mocy
produkcyjnych w hutnictwie powodują obciążenie kosztami transportu i windowanie opłat
hutniczych w kontraktach z kopalniami. Innym zagrożeniem ekonomicznym dla kopalń jest
konkurencyjność surowców wtórnych w produkcji hutniczej cynku i jego stopów. Udział
ich sięga już 25—30%.

L Złoża
Na świecie znanych jest blisko 1000 złóż rud Zn, Zn-Pb i polimetalicznych; z ponad
300 pozyskuje się ten metal (Paulo, Strzelska-Smakowska 1994b). W tak licznym zbiorze
wyróżnia się kilka ogólnych typów o znaczeniu przemysłowym:
— hydrotermalno-metasomatyczne,
— hydrotermalne-żyłowe,
— wulkaniczno-osadowe (pirytowe),
— ekshalacyjno-osadowe (sedex).
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stratoidalne w skałach węglanowych,
zmetamorfizowane w seriach osadowych,
wietrzeniowe.
Brak jest ogólnie przyjętej klasyfikacji, a te same złoża na podstawie różnych cech
bywają zaliczane do różnych typów. Powyższy podział zwraca uwagę na podstawowe cechy
o znaczeniu praktycznym, tworząc modele przydatne do poszukiwania oraz wstępnej oceny
technologicznej i ekonomicznej. Zestawiono ogólne prawidła ilościowe i jakościowe cechujące
każdy typ (tab. 1).
Tabela I. Charakterystyka ilościowa złóż rud cynku
Table 1. Quantitative characteristics of zinc deposits
Udział globalny w 1995 r.
Typ

I
2

Parametry złóż

zasoby

wydobycie

[%]

[%]

zasoby rudy
[min t]

16

15
11

0,2 20
0,0003 I

3

zawartość Zn

główne domieszki*

[%]
1
0,5

15
8( 25)

Pb(l 20),Ag (30—600),Cu, [Au,Cd,Bi]
Pb ( 2 - 4 0 ) , Ag (100—5000), Cu, Au,
[Ge,In]

3

16

16

0,1

20

0,3

9( 15)

>

4
5

30
14

21
16

6

16

13

9.5

92

Pb, Cu w

Cu (0,4—3,5), Pb, Ag (13
[Sn, BaS04]

250)**, Au.

3

200
500***

3
2

15
15

Pb (1 8), Ag (30 100)**, [Cu, Sn]
Pb (0,5—^), Ag (0,5—50)**, Cd, [Ge]

2

100

3

15

Pb (0,1

2

10), Ag (40—250)**, [Cd]

(pozostały udział: złoża inne i niesklasyfikowane)

Ag w g/t, w nawiasie [ ] podano domieszki pozyskiwane w mniej niż 20% złóż.

** Zawartości w 50% bogatszycii w srebro złóż, znaczna część złóż tego typu nie produkuje Ag.
Zasoby ponad 50—100 min t dotyczą okręgów, w poszczególnych ciałach rudnych na ogół 0,3—3 min
t rudy.

2. Charakterystyka kopalin i pierwotnych surowców cynku
Ze względu na przetwarzanie na metal istotne znaczenie ma podział na rudy tlenowe,
czyli galmanowe (węglanowe i krzemianowe) i siarczkowe. Większość rud siarczkowych —
a te niemal wyłącznie są głównym źródłem cynku obecnie — ma charakter polimetaliczny.
Z reguły współwystępuje on i jest pozyskiwany wraz z Pb i/lub Cu, które obecne są
w porównywalnych ilościach. W niektórych złożach pozyskuje się także Ag, Au, rzadziej
Cd, Ge, Sn, In, Bi, Tl, baryt, tluoryt, siarczki Fe, eliminując w miarę możliwości minerały
As i Sb. Produktem ubocznym może być kruszywo.
Kopaliny cynku klasyfikuje się następująco na podstawie proporcji wartości składników
głównych (podyktowanej zawartością, łatwością pozyskania i ceną): rudy Zn, rudy Pb,
rudy Cu, rudy Ag, rudy Au~Ag i inne. Najważniejsze w skali światowej są pierwsze
z nich. W celu uproszczenia podziału i uniknięcia wpływu zmiany cen i technologii
na zaszeregowanie tych samych rud stosuje się też klasyfikację rud Zn-Pb, opartą
wyłącznie na zawartościach:
— rudy polimetaliczne: Cu > 0,2 (Zn+Pb),
— rudy Zn: Zn:Pb > 4 oraz Cu < 0,2 (Zn+Pb),
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~ rudy Pb: Zn:Pb < 0,25 oraz Cu < 0,2 (Zn+Pb),
— rudy Zn-Pb: Zn:Pb = 0,25—4, Cu < 0,2 (Zn+Pb).
Przemysłowa ocena jakości rud kompleksowycli jest — siłą rzeczy — złożona. Korzystny
wpływ na wartość koncentratu mają domieszki Pb, Cu, Ag, Au (oraz Ge, In, Ga — jeśli
dadzą się wydzielić), niekorzystny — Fe, As, Hg, oraz nadmiar MgO i Si02 — jeśli
przechodzą do koncentratów. Do niedawna za korzystny uważano też Cd, lecz obecnie
domieszki kadmu w koncentratacłi, podobnie jak wymienione domieszki niekorzystne —
są karane.
Możliwość produkcji selektywnych koncentratów sfalerytowych i ich jakość zależą
w znacznym stopniu od cech kopahny (rys. 1). Standardowy koncentrat ZnS zawiera 53%
Zn; odchylenia są karane lub premiowane cenowo. Jednak z niektórych typów rud uzyskanie
takiej jakości nie jest możliwe, gdyż skład sfalerytu może odbiegać znacznie od stechiometrycznego ZnS. Minerał ten zawiera 46—67% Zn i silnie zróżnicowane domieszki Fe,
Cd, Ge, Ga, In, Mn, Hg, Ag. Typowy schemat przeróbki rud polimetalicznych obejmuje:
1) flotację kolektywną siarczków Cu i Pb przy depresji Zn i Fe, 2) flotację selektywną
koncentratów Cu i Pb, 3) aktywizację i flotację sfalerytu, 4) ewentualną flotację pirytu.
Na skutek trudności rozdziału rud drobnoziarnistych poniżej 25—75 m (a takie występują
w nie zmetamorfizowanych złożach wulkaniczno-osadowych i ekshalacyjno-osadowych),

zawartość Zn % w koncentratach
Rys. 1. Jakość koncentratów Zn i Pb w zależności od typu złoża (Wellmer i in. 1994)
Fig. 1. Relation of the concentrate gracie to the type of deposit (Wellmer et all. 1994)
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koncentraty ZnS z takich rud są zwykle zanieczyszczone; wykazują 45—55% Zn, 0,4—4%
Pb, 0,3—2% Cu, 1—10% Fe, a uzysk wynosi 50—80%. Domieszki innych siarczków,
zwłaszcza Fe, są szkodliwe, komplikują przeróbkę metalurgiczną i powodują straty cynku.
Nieraz bardziej opłacalna okazuje się produkcja mieszanych koncentratów Zn-Pb i późniejszy,
metalurgiczny rozdział obydwu metali w specjalnych instalacjach. Koncentraty mieszane
(np. 35% Zn + 11% Pb + 30% S) mają jednak znacznie niższą wartość handlową.
Rudy sfalerytowo-galenowe w skalach węglanowych wzbogaca się łatwiej. Ich jakość
można podwyższyć przez odmagnezowanie przy pomocy kwasu siarkowego. Typowe koncentraty ZnS zawierają 50—60% Zn i 1—6% Pb przy uzysku 75—90% (rys. 1.). Jeszcze
wyższy jest uzysk z rud monometalicznych. Rud galmanowych i willemitowo-cynkitowych
na ogół się nie wzbogaca. Są przetwarzane hutniczo lub hydrometalurgicznie.

3. Zasoby cynku i ich wystarczalność
Złoża bilansowe występują w ponad 50 państwach, lecz duże wahania cen sprawiają,
że wykorzystanie wielu z nich jest przez długie okresy nieopłacalne. Zasoby geologiczne
ocenia się na 1800 min t Zn, z czego, w przypadku wysokich cen, do zagospodarowania
kwalifikuje się 430 min t.
Jeszcze niedawno zasoby przemysłowe świata oceniano na 140 min t Zn, co wystarczało
na podtrzymanie obecnego poziomu produkcji przez niespełna 20 lat (do roku 2015)
(Crowson 1994). Ostatnio wzrosły one do 190 min t, a po zrealizowaniu zaawansowanych
inwestycji górniczych zwłaszcza w Australii i na Alasce powinny wzrosnąć jeszcze bardziej.
Większość zasobów (61%) znajduje się w krajach rozwiniętych, wyjątkowo mało (15%)
w byłych państwach socjalistycznych, co powodowało udostępnianie tam nawet złóż ubogich
o zawartości cynku poniżej 3%. Państwa najbardziej zasobne w rudy cynku zestawiono
w tabeli 2.
Tabela 2. Zasoby cynku (wg USGS 1998)
Table 2. World zinc reserve base and reserves (according to USGS 1998)
Zasoby [Mt]

Udział % zasobów

Państwo

Lp.

przemysłowe

geologiczne

przemysłowych

15

40

2.

Kanada
Australia

39

100

15
12

3.

USA

19

60

11

4.
5.
6.

b. ZSRR*
Indie*

10?
7
7

15?
15
12

7?
5
5

7.
8.

Meksyk
Irlandia*

6

8

4

6

8

4

33
5
1,9

80
7
7.7

4
3
1,5

190

430

100

1.

9.
10.

Peru

Chiny
Hiszpania*
Polska**
Świat

* W g Crowson (1994).
* * W g Przeniosło i in. (1998).
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Zasoby geologiczne tworzą znaczną rezerwę. Wiele bogatych złóż znajduje się w regionach
trudno dostępnych, a część udokumentowanych rud nie poddaje się konwencjonalnym
metodom przeróbki. Na przykład drobne uziarnienie wstrzymywało przez ponad 20 lat
zagospodarowanie jednego z największych i najbogatszych złóż rud Zn-Pb na świecie —
McArthur River w Australii, a nadal utrudnia wykorzystanie licznych złóż tzw. masywnych
pirytów (typ 3).
Wielkość zasobów ma duże znaczenie przy decyzjach inwestycyjnych. Za złoża uznaje
się skupienia rud zawierających co najmniej 0,05 min t Zn(+Pb) w złożach hydrotermalnych
(typ 1 i 2) lub co najmniej 0,1 min t Zn(+Pb) w złożach pozostałych typów, jeśli
w sąsiedztwie występują podobne złoża. Nowoczesny przemysł rzadko interesuje się obiektami o zasobach poniżej 5 min t rudy, tj. poniżej 0,3 min t zawartego cynku wraz
z ołowiem, jednakże istotne domieszki Ag, Cu lub innych składników korzystnych mogą
powodować zagospodarowanie mniejszych złóż.
Zróżnicowana budowa złóż, warunki geologiczno-gómicze i cechy technologiczne rud cynku
utrudniają stosowanie jednolitych kryteriów bilansowości. Najważniejszym parametrem kryteriów
jest zawartość cynku lub równoważnika cynku Zne= Zn + aPb + pCu + yAg. Za rudy uznaje
się na ogół skały zawierające ponad 2—4% Zn lub Zn+Pb w połączeniach siarczkowych
(zawartość brzeżna), które pozwalają na uzyskiwanie ponad 3, a najczęściej ponad 6—10% Zn
w urobku. Połączenia denowe (węglany, krzemiany) nie podlegają wzbogacaniu przy stosowanej
szeroko flotacji i są z reguły bezużyteczne. Niskie zawartości Zn dopuszcza się w złożach
regularnych o dużej miąższości, zawierających gruboziarnisty sfaleryt z małymi tylko domieszkami
izomorficznymi, co pozwala na uzyskiwanie koncentratów wysokiej jakości. Do konturowania
nowych zasobów przemysłowych przyjmuje się ostatnio parametry wyższe, w trudnych warunkach
geograficznych nawet 7% Zn+Pb lub 4,5% Zng.
Współczynniki a , P, y wynikają z proporcji cen i uzysku przeróbczego odpowiednich
metali (Paulo i Strzelska-Smakowska 1994, Strzelska-Smakowska 1994). W warunkach
geologiczno-górniczych złóż polskich w 1986 r. przy ówczesnych cenach cynku i ołowiu
opłacalne było wydobycie rud siarczkowych o średniej zawartości Zng co najmniej 4,9%
(przelicznik 1% Pb = 0,5% Zn. W ostatnich latach stosuje się na ogół przeliczniki 1%
Pb = 0,4-0,7% Zn.
Rysunek 2 przedstawia projekcję złóż charakteryzowanych przez dwie zawartości równoważne — (x) obliczoną dla zawartości stwierdzonych w złożu, oraz (y) graniczną, przy
której koszty operacyjne są równe dochodowi (Wellmer, Atmaca i in. 1994). Linia przekątna
dzieli diagram na dwie części: lewą, która odpowiada zawartościom zbyt niskim by dać
zysk, i prawą, w której im dalej od przekątnej tym zysk jest wyższy. Widać, że w złożach
żyłowych graniczne zawartości równoważne z reguły muszą być kilkakrotnie wyższe niż
w typach 3 i 4, opisanych powyżej, a mimo to mogą dać tylko marginalny zysk. Przeciwnie,
eksploatacja złóż stratoidalnych i wulkaniczno-osadowych może być opłacalna pomimo
ubogich rud.

4. Podaż surowców cynku
Większość złóż eksploatuje się w kopalniach podziemnych. Niektóre z nich osiągają
głębokość ponad 1000 m, jeśli złoża są w miarę suche. W Mount Isa w Australii i Kidd
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Rys. 2. Opłacalność górnictwa cynkowego w zależności od typu złoża (Wellnfier i in. 1994)
Fig. 2. Profitability of zinc mining depending on the type of deposit (Wellmer et all. 1994)

Creek w Kanadzie bogate w srebro rudy wydobywa się z głębokości ponad 2000 m.
W warstwach wodonośnych, zwłaszcza skrasowiałych dolomitach, głębokość eksploatacji
nie przekracza 500 m. Kopalnie odkrywkowe mają 10—15% udziału w produkcji globalnej.
Wielkość kopalń jest różna — od małych, wydobywających poniżej 150 000 t rudy rocznie,
do dużych o wydobyciu 2—3 milionów ton. Największe kopalnie i okręgi górnicze
zestawiono w tabeli 3.
Naturalna różnorodność budowy złoża, jakości urobku i podatności na wzbogacanie
powoduje, że rozpiętość dostaw koncentratów cynku z poszczególnych kopalń jest bardzo
duża — od kilku do kilkuset tysięcy ton zawartego metalu. Nie licząc prymitywnych
kopalń, tzw. małych górników w Ameryce Łacińskiej, ilość kopalń czynnych, w których
cynk jest podstawowym produktem, ocenia się na 340. Ponadto około 35% ogólnej ilości
cynku pierwotnego pozyskuje się z kopalń rud polimetalicznych, w których Cu, Pb lub
metale szlachetne są najbardziej wartościowymi metalami.
Wydobycie wykazuje trend rosnący (rys. 3), a średni przyrost w latach 1980—1997
wynosił 1,1%/rok. Kraje rozwinięte dostarczały 55% ogółu, socjalistyczne malejąco 25—21%
ogółu. Geografię produkcji przedstawia tabela 4. Obserwuje się zamieranie produkcji w wielu
okręgach na skutek wyczerpania zasobów i ograniczeń ekologicznych. W ostatniej dekadzie
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Tabela 3. Największe kopalnie i okręgi górnictwa rud cynku w 1996 r. (ilość cynku w koncentratach)
Table 3. The largest zinc mines and ore districts in 1996
Kopalnia

Państwo

Ilość

Okręg

Państwo

Ilość

>

Red Dog

USA, Alaska

Sr. Peru (Pasco-Junin)

Peru

Kanada

321*
230*

Brunswick No 12

Red Dog

USA, Alaska

Mt Isa
Broken Hill

Australia
Australia

202
185*

Bathurst
Mount Isa

Kanada

Tara (Navan)
Polaris

Irlandia
Kanada

Hellyer
Iscaycruz
Cannington

Australia
Peru
Australia

161
153
!33
125
110

Tennessee
Broken HiiI
NW Quebeck
Cen"o de Pasco
Tasmania

Kanada
Peru
Australia

Kidd Creek
Sul]ivan

Kanada
Kanada

Środkowa Irlandia
Anvil-Vangorda

Irlandia
Kanada

Olkusz-Pomorzany

Polska

102
100
89

Górny Śląsk

Polska

1

Australia
USA
Australia

415*
321*
253
218*
204*
200*
195
193
186*
184*
180*
172*

* Dane za 1995 r.
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N
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Rys. 3. Ewolucja bilansu zaopatrzenia i zużycia surowców cynku
Fig. 3. Evolution of the zinc production and consumption

zamknięto np. duże kopalnie Meggen i Rammelsberg w Niemczech, Pine Point. Faro, Geco,
Winston Lake w Kanadzie, w najbliższych latach zakończy się wydobycie z wielkiego
złoża Broken Hill w Australii i Sullivan w Kanadzie oraz prawdopodobnie z wielu ubogich
złóż w Federacji Rosyjskiej, Rumunii, Bułgarii i Polsce. Według przewidywań International
Zinc and Lead Study Group podaż koncentratów powinna w 1998 r. osiągnąć 7,9 min t
cynku (wzrost aż o 8,7%), na co wskazują plany wznowienia wydobycia w czasowo
zamkniętych kopalniach Kanady oraz rozbudowa potencjału górnictwa w Peru, Australii,
USA, Irlandii, Hiszpanii, Szwecji, Chinach, Indiach i Meksyku (tab. 5).
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Tabela 4. Produkcja górnicza i hutnicza cynku w 1997 r. (wg WMS 1998)
Table 4. Mine and refmery (slab zinc) production (according to WMS 1998)
Produkcja górnicza [tys. t Zn w koncentratach]

Produkcja hutnicza [tys. t]

państwo

ilość

Saldo
produkcji*

1. Chiny
2. Kanada

1 330
702
603

-430
+364
-603

367
362

+222
-190

335
318
317

-326
-318
-317

307
268

+655
^260

165

-7

udział złóż
państwo

ilość

polimetalicznych

[%]
1. Kanada
2. AustraHa
3. Chiny
4. Peru
f>.
6.
7.
8.
9.

USA
Meksyk
Kazachstan
Irlandia
Hiszpania

10. Szwecja
l i . Polska
Świat

1 066
962
900

15,8
14,2
12,7

865
589

9,7
9,5

367
224
195

4,9
4,6
2.6

172

2,4

158

2,4

158
7 084

•

3. Japonia
4. USA
5. Hiszpania
6. Korea Płd.
7. Niemcy
8. Francja
9. Australia

2,4

10. Włochy
11. Polska

35

Świat

7613

-529

* Różnica pomiędzy wielkością produkcji górniczej i hutniczej w państwie.

Współcześnie przetwórstwo bywa lokalizowane z dala od zakładów górniczych, w tradycyjnych regionach) wysoko uprzemysłowionych, zasilanych z dużych złóż i/lub importem.
Produkcję metalurgiczną wykazuje 36—40 państw. Zmiany technologiczne i rosnące wymagania ochrony środowiska wymusiły zamknięcie wielu starych instalacji i kosztowne
inwestycje w metalurgii cynku. Nowe zakłady mają moc produkcyjną ponad 100—300 tys.
t Zn. Kosztują setki milionów dolarów i są zwykle profilowane na określony skład
koncentratów. Największe znajdują się w Aviles (Hiszpania), Trail i Valleyfield (Kanada),
Ust'Kamienogorsku (Kazachstan), Zhuzhou (Chiny) oraz Risdon (Australia), a do surowców
wtórnych w Monaca (USA), specyficznie do ocynkowanej stali w Palmerton (USA). Eksperci
z International Zinc and Lead Study Group przewidują tylko 4,9% wzrost globalnej produkcji
hutniczej cynku w 1998 r. Jest to spowodowane niedoborem mocy produkcyjnych hut, co
z kolei winduje opłaty hutnicze w kontraktach z kopalniami. Dopiero w najbliższych trzech
latach przewidywany jest wzrost produkcji hutniczej o ponad 15% w krajach kapitalistycznych
w rezultacie rozbudowy hut Yalleyfield (Kanada), Cajamarquilla (Peru), Onsan (Korea),
Kokkola (Finlandia) i rozruch huty Townsville w Australii. W Chinach przewidywany jest
wzrost zdolności produkcyjnych hutnictwa o prawie 9%, z dotychczasowego poziomu
1,45 min t do 1,58 min t w 2000 r. Reakcją hutnictwa chińskiego na korzystne ceny
cynku w 1997 r. był wzrost produkcji w jednej tylko hucie Zhuzhou ze 150 tys. t do 230
tys. t metalu (Placłiy, 1997).
Wahania poziomu dostaw koncentratów powodują zaburzenia rynku cynku metalicznego,
zwłaszcza w krajach Europy i Azji, które są dużymi producentami cynku metalicznego,
a nie posiadają złóż (tab. 4). W związku z tym, niektóre firmy azjatyckie uczestniczą
w tworzeniu potencjału hutniczego w krajach produkujących koncentraty. Na przykład Korea
Zinc Co Ltd. przystąpiła do budowy rafinerii w Townsville w Australii o docelowej
zdolności przetwórczej 340 tys. t koncentratów Zn i Pb w 2004 r. Od 1997 r. dostawy
2
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Tabela 5. Ważniejsze inwestycje w górnictwie i metalurgii cynku
Table 5. Recent mining and metallurgical projects

Nazwa

Państwo

Moc
produkcyjna
t
Zn/rok]*
[tys.

Rok
uruchomienia

Uwagi

Kopalnie:
Bougrine
Fr. Madei ro

Tunezja

400 (k)

Meksyk

7

Red Dog
Los Frailes

USA. Alaska
Hiszpania

Pillara
Tulseąuah
Grandon

Australia

Bell Allard
Region zatoki Carpentaria
Lisheen
Boleo
Antamina
San Cristobal

1998
1999

wznowienie

1999

rozbudowa, koszt 104 min USD

900 (k)
90

1998—1999

102

1998—1999
1999
1999

Kanada
Australia

54
200—300 (k)
120 (k)
450

1999
2000

Irlandia
Meksyk
Peru

230 (k)
49
385 (k)

2000
2000
2001

Boliwia

133

7

koszt 2200 min USD
faza feasibility

Aznalcollar

Hiszpania

110

7•

koszt 100 min USD

Hutnictwo:
ClairskviUe

USA

TownsviIIe
Bafq

Australia
Iran

275
170

1999
1999

50

2000

Cajamarquilla

Peru

240

2000

Torreon
La Oroya

Meksyk

220

2000

Peru

240

Indie

60—100

2000
2002

Kanada
USA

główny udział kop. Century

docelowo w 2004 r. 340 tys. t Zn
rozbudowa, koszt 300 min U S D
rozbudowa, koszt 311 min USD
dostawy z kopalń w Rajastanie

* Kopalnie: iIoś(5 koncentratów (k) lub ilość zawartego cynku w koncentratach; huty: ilość metalu.

koncentratów do hut europejskich zasilane są przez nowo uruchomioną kopalnię Galmoy
w Irlandii. Po osiągnięciu pełnych mocy wydobywczych w kopalniach Galmoy i Lisheen
(planowane 230 tys. t koncentratów cynku w 2000 r.) Irlandia stanie się jednym z głównych
dostawców koncentratów w Europie.
Niedobór koncentratów rekompensowany jest coraz większym udziałem surowców wtórnych w produkcji hutniczej cynku. W krajach kapitalistycznych udział surowców wtórnych
w całkowitej podaży tego metalu w różnych formach ocenia się na 25—30%, w Polsce
na 3%. Przewiduje się (Metallgesellschaft 1994), że w miarę nasycenia rynku wyrobami
zawierającymi cynk, aż 80% obecnie produkowanego cynku wejdzie we wtórny obieg.
W 1995 roku głównymi źródłami wtórnego cynku były mosiądz (32%), szlamy galwanizacyjne (23%), złom odlewów ciśnieniowych (16%), powłoki cynkowe na stah (10%) i pyły
z pieców elektrycznych w stalowniach (Eaton 1996). Udział surowców wtórnych w produkcji
cynku rafinowanego w krajach OECD wynosił 10% w 1990 roku, natomiast mosiądz i inne
stopy cynkowe (np. do odlewów ciśnieniowych w samochodach) były w większości
produkowane z surowców wtórnych. Dzięki zastosowaniu technologii Waelza możliwe stało
się zwiększenie odzysku cynku z pyłów powstających w piecach elektrycznych i jego
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konwersja w tlenek cynku o zawartości 70% Zn. Spowodowało to nie tylko dodatkowy
odzysk metalu, aie również wpłynęło na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza cynkonośnym pyłem w sąsiedztwie stalowni (USGS Staff, 1996). W USA, w zakładzie East
Chicago, prowadzone są próby nad odzyskiem cynku z blacłi karoseryjnycłi. W czasie
próbnej produkcji z 10 tys. ton blacłi ocynkowanycłi odzyskano 250 t cynku i 9750 t
złomu stalowego o wysokiej czystości. Jak wiadomo cynk nadaje się tylko do powlekania
stali, natomiast jego domieszka stopowa (wewnątrz stali) jest szkodliwa.

5. Zużycie cynku
Cynk jest obecnie jednym z najważniejszych metali. Pod względem tonażu metali
pozyskiwanych ze złóż zajmuje 6, a pod względem wartości 5 miejsce. Mimo, że należy
do najstarszych metali użytkowanych przez człowieka, jego wykorzystanie przemysłowe
datuje się dopiero od około 200 lat. W tym czasie jego zastosowania i technologia produkcji
uległy istotnym zmianom. Obecnie 85—90% nowego cynku pozyskiwanego z rud i koncentratów, przetwarza się na metal rafinowany w postaci płyt cynkowych (slab zinc),
a pozostałą część na stopy i związki chemiczne. Główna ilość (50%) ogółu surowców
cynkowych (pierwotnych i wtórnych, w tym stopów) służy do powlekania blach stalowych
i odlewów żeliwnych w celu zabezpieczenia przed korozją, np.w samochodach, budownictwie
domów. Duże znaczenie (33% zużycia) mają stopy: mosiądze (Zn-Cu), brązy (Zn-Cu-Sn/Al)
oraz tzw. cynk odlewniczy (Zn-AI), służące do produkcji części maszyn, narzędzi i armatury.
Zastosowania w postaci bieli cynkowej i innych chemikaliów sięgają 7—8% ogółu. Pozostałe
10% wykorzystywane jest w zróżnicowanych wyrobach cynkowych, jak cienkie blachy
i folie, proszek, farby, itd.
Globalne zużycie cynku wzrastało w ostatnim 30-leciu dość szybko, średnio w tempie
2,3%/rok (rys. 3). Zaznacza się jednak różnica pomiędzy tempem wzrostu zużycia, a tempem
wzrostu produkcji hutniczej (ostatnio 4,9%) i górniczej (średnio 1,1%, a ostatnio 8,7%),
Różnica ta pogłębiła się zwłaszcza w latach 1997—1998 na skutek kryzysu gospodarczego
w krajach Azji SE. W ostatnich latach zużycie cynku w tym regionie stanowiło 30%
globalnej konsumpcji. W 1997 r. spadło do 7%! Dalsze rozprzestrzenianie się kryzysu
może spowodować nadwyżkę produkcji. W przeszłości w krajach zachodnich obserwowano
koniunkturalne fluktuacje, blok gospodarki planowej wykazywał stały wzrost. W obecnej
dekadzie zaznaczyły się wyraźne różnice między krajami b.RWPG z jednej strony, a rozwiniętymi krajami kapitalistycznymi i Chinami — z drugiej. W pierwszych zużycie spadało,
w drugich rosło szybciej niż dotąd.
Prognoza zużycia ma istotne znaczenie m.in. dla planowania inwestycji w całej gospodarce
surowcowej, poczynając od poszukiwań geologicznych. Współczesne prognozy wychodzą
na ogół ze wskaźników rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regionów świata
oraz z analizy zużycia na głowę ludności. Uważa się, że ten drugi wskaźnik odzwierciedla
dojrzałość rozwoju przemysłowego. Średnie zużycie na świecie wynosi 1,2 kg/osobę i powoli
rośnie. Kraje wysoko rozwinięte mają wskaźniki 3—7, blok b. RWPG 1,3, Indie 0,15,
Chiny 0,45, kraje Ameryki Południowej 0,5. Przewiduje się poprawę tego wskaźnika
zwłaszcza w krajach Ameryki Południowej, po uruchomieniu dużych hut cynku w Meksyku
(Torreon) i w Peru (Cajamarąuilla). W Polsce zużycie cynku do lat osiemdziesiątych było
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dość duże, około 4 kg/osobę, lecz z początkiem kolejnej dekady spadło prawie dwukrotnie.
W roku 1997 wskaźnik ten wynosił 2,6. Do roku 2000 spodziewana jest co najmniej
odbudowa dawnego stanu.
Koszty inwestycyjne budowy nowycłi kopalń polimetalicznych rud cynku o średniej lub
dużej mocy produkcyjnej (35—100 tys. t Zn w koncentratach), które mają być uruchomione
do końca obecnego stulecia, określa się na 40—100 min USD, a dużej kopalni odkrywkowej
w Australii (240 000 t Zn/rok) na 850 min USD.

6. Zapewnienie podaży
Rozwój gospodarczy wymaga uzupełniania zasobów, które ubywają coraz szybciej na
skutek eksploatacji. Niezależnie od tego obserwuje się zamieranie produkcji w wielu
okręgach na skutek ograniczeń ekologicznych. Według IZLSG od strony geologicznej nie
ma bezpośredniego zagrożenia podaży. Wystarczalność statyczna bazy zasobowej, tj. zasobów
możliwych do zagospodarowania przy poziomie cen rzędu 1000-1200 USD/t, wynosi bowiem
44 lata. Zmiany zasobów ilustruje rysunek 4.

c

o

c

1

ssoby

1984

nowo
udostępnione

wydobycie

zasoby

1984-1993

1993

1984-1993
Rys. 4. Zmiany zasobów rud cynku w latach 1984—1993 (wg Internet Pocket guide to World Zinc)
Fig. 4. Changes in zinc reserves in the 1984—1993 {after Internet Pocket guide to World Zinc)

Długie okresy niskich cen cynku, poniżej kosztów produkcji większości producentów,
ograniczają jednak inwestycje i napinają niebezpiecznie podaż z istniejących kopalń i hut.
W krajach o gospodarce rynkowej zamykane są nierentowne kopalnie, a w utrzymywanych
w ruchu wydobycie ograniczone jest do fragmentów o najniższych kosztach. W ten sposób
spadają dostawy z tradycyjnych źródeł, a zasoby w praktyce ulegają redukcji. Sprzyjającym
okresem do prowadzenia poszukiwań i zagospodarowywania nowych złóż był przełom lat
X

80/90. Średnioroczne ceny cynku na LME wahały się w granicach 1425—1639 USD/t. Po
spadku w 1993 r. poniżej 1000 USD/t, ustabilizowały się w przedziale 1020—1300 USD/t.
Korzystny okres cen i rosnące zapotrzebowanie na cynk, sprzyja inwestowaniu w górnictwie i hutnictwie cynku (tab. 5). Poza Australią są to złoża małe, wyczerpywalne
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w perspektywie 10 lat. Tak więc, pomimo znacznych zasobów geologicznych, bilans
zaopatrzenia w cynk w niedalekiej przyszłości pozostanie napięty i budowa nowych kopalń
jest pilnie potrzebna.

7. Koszty produkcji
Koszty produkcji cynku rozkładają się mniej więcej równo na kopalnie i huty. W skali
globalnej mają one odpowiednio 48 i 45% średniego udziału w kosztach operacyjnych; koszty
transportu wahają się od 1 do 15%, średnio około 7% kosztów operacyjnych brutto. Producenci
cynku uzyskują często znaczny dochód ze sprzedaży produktów ubocznych, który z początkiem
lat dziewięćdziesiątych w skali globalnej odpowiadał 27—30% takich kosztów, powodując istotną
poprawę opłacalności. Po odjęciu tego rodzaju przychodów, średni koszt operacyjny netto
producentów w 1985 roku (USBM Staff 1987) oceniano na 800 USD/t (rys. 5). Wśród głównych
państw był on najwyższy w Kanadzie i USA (ponad 1100 USD/t), najniższy w Meksyku
i Australii (poniżej 530 USD/t). Realne koszty były oczywiście wyższe z powodu podatków,
opłat eksploatacyjnych, inwestycji, oprocentowania, nakładów na poszukiwania itp. Oceniane
wówczas, że przy kosztach ogólnych 1000 USD/t możliwe jest pozyskanie 20 min t w kopalniacl"
czynnych i 11 min t Zn ze złóż jeszcze nie zagospodarowanych bądź kopalń i hut czasowc
wyłączonych z eksploatacji. Wprawdzie wiele przyszłych zakładów może mieć niższe koszty
własne dzięki postępowi, lecz złoża nie zagospodarowane będą miały na ogół mniejsze zyski
z produktów ubocznych. Gdyby ceny spadły poniżej 800 USD/t (w walucie 1985 roku), to
opłacalne byłoby wydobycie zaledwie 8 min t pierwotnego cynku. Ocena ta nie obejmowała
Chin, Korei i krajów byłego RWPG.
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Rys. 5. Koszty pozyskiwania cynku w złożach eksploatowanych i nie zagospodarowanych
(wg USBM 1987)
Fig. 5. Operating costs of zinc in the producing and undeveloped deposits (according to USBM 1987)
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Koszty operacyjne nowo uruchomionej kopalni podziemnej w Irlandii (0,65 min t rudy,
65 000 t Zn/rok) ocenia się na 820—900 USD/t, co ma być obecnie najniższym kosztem
w Europie, a koszty operacyjne netto nieco większej kopalni podziemnej bogatych rud
w Australii na 800 USD/t Zn.
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A forecast of primary zinc supply
Abstract
A study of consumption dynamics versus reserve base and mine and metallurgical
projects development was made. It leads to the conclusion that despite falling production
in many traditional ore districts due to depletion of local reserves and environmental
constraints there is no real endangering of free market zinc supply. Ore reserves available
at the zinc price level 1000—1200 USD/t are sufficient for 44 years of present level
consumption, The metal prices in the 1988—1992 period as well as sińce 1994 were
advantageous for investing in zinc sector, In recent years they swing in the 1020—1300
USD/t rangę. However, the mine and smelter production increases, 8.7% and 4.9% per
year respectively, appear to high in comparison to the growth of demand, 2.3% in average.
The last index is slowing sińce 1997 as a result of economic crisis in SE Asia, former
Asiatic tiger countries. The mining sector suffers from distant localisation of smelters and
some underdevelopment of their capacities, which resuits both in high delivery costs and
treatment charges. Another disadvantage to the mining sector appears increased share of
recycled metal (dust from EAF, brass, galvanizing residues, diecasting scrap etc.), which
reached 25—30%.
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Baza zasobowa złóż rud miedzi na świecie w świetle rosnącego
zapotrzebowania i nowych inwestycji górniczych
Słowa kluczowe
Miedź - złota - zasoby - produkcja

- zużycie -

prognozy

Streszczenie
Zapotrzebowanie na miedź wykazuje silne zróżnicowanie regionalne, zmienia się na różnych
etapach rozwoju gospodarczo-technicznego państw i jest wrażliwe na koniunkturę. Obecnie duży
wpływ ma kryzys w b. ZSRR, Japonii i krajach SE Azji. W skali globalnej prognozuje się
umiarkowany wzrost zapotrzebowania, około 3%/rok. Zasoby geologiczne są duże, a wystarczalność złóż udostępnionych ocenia się na 30 lat. Liczba ta ma tylko orientacyjne znaczenie,
bowiem zasoby przemysłowe na dłuższą metę są funkcją kosztów produkcji miedzi i przy niskich
cenach znaczna częs'ć może być nieopłacalna. Z drugiej strony w latach 1998—2001 zostaną
uruchomione nowe moce produkcyjne w górniciv\
miedziowym w ilości 2,8 min t Cu, w tym
1,7 min t Cu dostarczą nowe kopalnie. Wzrosną także moce hutnictwa i rafinacji miedzi,
a znaczna ilość miedzi katodowej będzie dostarczana bezpośrednio przez kopalnie z instalacji
hydrometalurgicznych. Przyrost podaży miedzi pierwotnej w tym okresie wyniesie prawdopodobnie 4%/rok. Biorąc pod uwagę wysoki poziom zapasów i nadmiar podaży należy się spodziewać
dalszej presji na i tak niskie ceny, a z kolei na wypadanie z rynku drogich producentów
i odpowiednie zmniejszenie zasobów.

L Wstęp
Miedź jest jednym z najważniejszych surowców mineralnych. Jej udział ocenia się na
około 16% ogólnej wartości metali. Tylko żelazo, glin, a okresowo także złoto, wydobywane
na całym świecie dają wyższy przychód. Jest również jednym z najważniejszych surowców
obrotu międzynarodowego i wskaźnikiem koniunktury na rynku metali.
Na świecie znanych jest ponad 1000 złóż rud miedzi, w około 400 prowadzi się wydobycie
lub prace udostępniające. W tak licznym zbiorze wyróżnia się kilkanaście typów na podstawie
geologicznych warunków występowania i składu rud. Do najważniejszych typów należą (tab. 1):
— porfirowe (hydrotermalne),
— stratoidalne w seriach osadowych (osadowe).
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Tabela 1. Charakterystyka ilościowa złóż rud dostarczających miedzi
Table I. Quantity characterislic of copper deposits
Udział globalny w 1995 r.

Parametry głównych złóż

Typ
zasoby

wydobycie

1

50

2
3
4

17
7
6

53
9
7
5

inne i
niejasne

8

15

zasoby rud
[Mt]
20

2000

2 200 ( 3000)
0,1 20 ( 500)
0,2 20 ( 250)
0,1

500

zawartość
[% Cu]
0,3

ważniejsze domieszki

1

Mo, Au, Ag, Re

I 5
0,5 5
0,1—4

Co, Ag
Zn, Ag, Au, S
Ni, Pd, Pt, Au, Co

0,1

Au, Ag, Zn, Pb

5

pirytowe (ekshalacyjno-osadowe)>
rud Cu-Ni (likwacyjne).

2. Zasoby miedzi i ich wystarczalność
Złoża bilansowe występują w 60 państwach, a ogromne zasoby potencjalne — m.in.
na dużych obszarach dna oceanicznego, zaliczonego do wód międzynarodowych (w konkrecjach manganowych). W 1997 udokumentowane, bilansowe zasoby globalne były rzędu
600 min t Cu, w tym przemysłowe uzyskiwalne (ekonomiczne, rynkowe) tylko 320 min t
(tab. 2). W pierwszych 4 państwach skupionych jest 53% obecnie uzyskiwalnych zasobów.
Tabela 2. Światowe zasoby miedzi w 1997 roku (wg USGS)
Table 2. World copper reserve base aiid reserves in 1997 (according to USGS)

Lp.

Zasoby bilansowe

Państwo

ilość [min t Cu^

Zasoby uzyskiwalne

udział [%]

ilość

[jTiln

t Cu

udział [%]

1.

Chile^

163

25,9

88

27,5

2.
3.

USA
Rosja

90
30

14,3
4,8

45
20

14,1
6,2

4.
5.
6.

Chiny
Polska**
Meksyk
Kazachstan

37
44

5,9
7,0

27
20
34

4,3
3,2
5.4

18
15
15
14

5,6
4,7
4,7
4,4

2.4

3,7
3.4

3,6
4.8

Peru

15
23
30
24

12
11
10
10

3.8

7

3,1
3,1
2,2

Australia

23

3,6

7

2.2

Inne (48)

70

n,i

48

15,0

630

100,0

320

100,0

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zambia
Indonezja*
Kanada
Kongo (Zair)

Świat

* W g Mining Journal i Mineria Chilena zasoby przemysłowe Chile wzrosły ostatnio do 131 Mt, zasoby
Indonezji w samym tylko Grasbergu do 22 Mt, a zasoby świata do 352 Mt Cu.
** Ilości wg Bilansu Zasobów 1995/6; jako zasoby uzyskiwalne przyjęto 85% wielkości zasobów przemysłowych
w kopalniach czynnych.
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w kolejnych 6—24%, a w ostatnich 51 tylko 23%. Udział Ameryki Łacińskiej w każdej
z tych grup zasobów wynosi około 36%, a nowopowstałego ugrupowania NAFTA 23%.
Wystarczalność statyczna zasobów udostępnionych, mierzona stosunkiem ich wielkości
do wielkości bieżącej produkcji górniczej wynosi 30 lat. Jest ona praktycznie niezmienna
od lat pięćdziesiątych obecnego stulecia. Stosunek ten wynosił także około 30 w 1950 r.,
był podobny w 1973 r. i taka sama wystarczalność prognozowana jest na rok 2000, mimo
prawie pięciokrotnego wzrostu produkcji górniczej miedzi w tym okresie. Powstaje więc
wrażenie, że tempo udostępniania złóż może być starannie regulowane dzięki temu, iż baza
zasobowa jest wystarczająco duża, by z niej czerpać bez zakłóceń.
W rzeczywistości rosnące zapotrzebowanie na miedź generuje postęp techniczno-technologiczny i związaną z nim obniżkę kosztów pozyskiwania metalu. Niższe koszty pozwalają
na zagospodarowanie uboższych złóż Oy^^- 1) i w ten sposób rosną zasoby przemysłowe.
Co najmniej od 50 lat widoczna jest tendencja do przechodzenia od eksploatacji małych,
choć bogatych złóż rud miedzi typu żyłowego lub skarnowego i masywnych rud pirytowych
z chalkopirytem — do dużych, stosunkowo płytkich, ale ubogich złóż porfirowych.
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Rys. l. Zmiany zawartości miedzi w rudach z eksploatowanych złóż
Fig. 1. Changes of copper content in the exploited ores

3. Nowe inwestycje
Pomimo niskich jednostkowych kosztów operacyjnych w dużych złożach porfirowych,
uzyskanie dużej ilości metalu z ubogiej rudy wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych.
Rosną też koszty poszukiwań, które przeniosły się w regiony trudniej dostępne i na obiekty
zakryte, dające coraz mniej oznak na powierzchni.
W 1995 roku nakłady na poszukiwania złóż rud miedzi w krajach gospodarki rynkowej
stanowiły 36% funduszy przeznaczonych na poszukiwania rud wszystkich metali. O nakładach
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kapitałowych na budowę nowych kopahl i spodziewanym w ich wyniku przyroście mocy
informują tabele 3 i 4. Trzeba tu zwrócić uwagę, że nakłady na uzyskanie 1000 t metahcznej
miedzi metodą ługowania i elektrolizy (SX-EW) są mniejsze niż przy tradycyjnej metodzie
flotacji rud wraz z pirometalurgią koncentratu siarczkowego oraz że moc produkcyjna
zakładów hydrometalurgicznych jest na ogół niższa niż przeróbczych i hut. Stąd też budowa
zakładów górniczo-hydrometalurgicznych jest w zasięgu możliwości finansowych większej
liczby inwestorów. W tabeli 4 umieszczono tylko największe inwestycje tego typu. Możliwości
stosowania tańszej technologii są ograniczone do regionów o klimacie suchym, zatem
inwestycje SX-EW są umiejscowione tylko w kilkunastu krajach.
Tabela 3. Realizowane inwestycje w górnictwie miedzi do roku 2004
Table 3. The implemented inine investments until 2004
Planowana moc produkcyjna
koncentratów miedziowych
[tys. t Cu/r]

Koszt inwestycji
[min USD]

Rok osiągnięcia
docelowej produkcji

200
93
150
250

500
85

1999
1999

380

1999
1999

190

915

2000

245

Indonezja

210
750

2000
2000

Brazylia
Peru

200
250

1 520

2000

800
l 300

2001
2001

260
200

1 000

Batu Niajii (Hijau)

Chile
Australia
Indonezja

245

1 900

200!
2001
2001

El Pachon
El Teniente

Argentyna
Chile

250
510

970

Nazwa zfoża

QueIłaveco
Tintaya
Sonora
Atidina
Bajo de Alumbrera
Cu aj one
Grasberg/Ertsberg
Salobo
La Granja
Collahuasi
Los Pelanibres
Olympic Dam

Kraj

Peru
Peru
Meksyk
Chile
Argentyna
Peru

Chile

•

ponad 960

7

7

2002
2004

4. Produkcja miedzi i jej prognozy
Statystyki notują produkcję miedzi w różnych stadiach: górniczym, hutniczym i rafinacyjnym. Niezależnie od tego usiłują określić pochodzenie użytkowanej miedzi — pierwotne
(z rud) i wtórne (ze złomu). O ile produkcja górnicza obejmuje tylko miedź pierwotną
o tyle na produkcję hut a zwłaszcza rafinerii składają się różne źródła.
Produkcja górnicza obejmuje miedź zawartą w koncentratach oraz cementacyjną lub
katodową, uzyskaną przez ługowanie, ekstrakcję rozpuszczalnikową i elektrolizę metodą
SX-EW. W 1997 r. miedź uzyskiwana była w 73 państwach, decydującą rolę odgrywa
jednak 3—IG państw, które produkują łącznie odpowiednio 53—83% ogółu (tab. 5).
Czynnych jest ponad 300 kopalń dostarczających miedź jako produkt główny i około 200 —
jako produkt uboczny (Metallgesellschaft 1993). Zdolności produkcyjne górnictwa miedzi
krajów kapitalistycznych EMEC wynosiły z końcem 1995 roku 8,8 min t i były wykorzystane
w 93%, a w skali całego świata 11,5 min t oraz 87%. W 1997 r. nastąpił wzrost zdolności
produkcyjnych do 9,57 min t i wykorzystania do 98%. Dodatkowe zdolności produkcyjne
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Tabela 4. Nowe zakłady produkcji miedzi metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej i elektrolizy (SX/EW)
do roku 2000
Table 4. New SX-EW plants uiitil 2000
Planowana moc produkcyjna
Zakład

Kraj

Rok osiągnięcia
docelowej produkcji

katod miedziowych
[tys. t Cu/r]

Moren ci

USA

42

1999

Collauhuasi
Cerro Colorado

Chile
Chile

50
40

1999

Chile
Chile
Kanada

60

Lomas Bayas
Escondida Oxide EW
Copper Creek

125
45 (17)

1999
1999
1999
2000

Chuquicamata
Radomiro Tomic

Chile
Chile

55
150 (225)

2000
2000

El Tesoro
El Salvador
Yarious

Chile
Chile

30
100
60

2000
2000

85
63

2000

65
94

2000

Australia

Toquepala

Peru

La Caridad

Meksyk

Cananea

Meksyk

San Manuel

USA

2000
2000
2000

Tabela 5. Główni producenci miedzi pierwotnej (w koncentratach) wg World Metal Statistics 1998
Table 5. The main primary copper producers (in concentrates) (according to World Metal Statistics 1998)
1970
Lp.

1997

Kraj
ilość [tys. t Cu]

udział [%]

1.
2.

Chile

711

3 392

30

USA

1 560

1910

17

3.
4.

Kanada

610

658

6

Australia

158

560

5

Indonezja
Rosja

0
(100—430)*
220

548
526
503

5
5
4

100
71
61

435
415
390

4
4
3

6 359

11 421

100

5.
6.
7.
8.
9.

Peru
Chiny
Poiska

10.

Meksyk
Świat

* Różne oceny.

W ilości 339 tys. t Cu wynikały głównie z włączenia do eksploatacji nowych złóż w Chile.
Udział Ameryki Południowej we wzroście globalnym wynosi 11%. W latach 1998—2001
zostaną uruchomione nowe moce produkcyjne 2,8 min t Cu, w tym: 1,7 min t Cu dostarczą
nowe kopalnie; 1,0 min t przysporzy intensyfikacja produkcji w istniejących zakładach;
pozostała ilośd przypadnie na kopalnie ponownie uruchomione. W tym samym okresie
ograniczenia produkcji i zamknięcia innych kopalń spowodują spadek produkcji o około
687 tys. t. Ponad połowa z tej ilości przypadnie na USA i Kanadę. Sumaryczny bilans
produkcji górniczej, około 2,1 min t Cu, będzie więc dodatni. Spowodować to może
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nadwyżkę na rynku koncentratów, a w konsekwencji ograniczenia lub wyłączenia z produkcji
kopalń o wysokich kosztach pozyskiwania miedzi. Ocenia się, że w 2001 r. zdolności
produkcyjne netto kopalń w krajach gospodarki rynkowej osiągną 11 388 tys.t Cu/rok.
Wielkość produkcji i geografia górnictwa miedzi ulegają dużym zmianom. Pułap i Mt
został przekroczony w 1923 roku, w 1950 wydobywano łącznie około 2,5 Mt, a w 1996
przekroczono 10 Mt; rozwój w okresie 1970—1997 przedstawia rysunek 2. Widoczne jest
spowolnienie tempa wzrostu po szoku naftowym w połowie lat siedemdziesiątych. Powojenna
produkcja w krajach kapitalistycznych wzrastała w tempie ponad 4% na rok. Średnie tempo
wzrostu globalnego w następnym 15-leciu spadło do około 2%, po czym w ostatnich latach
nastąpiło ożywienie. Wiatach 1985—1995 największy wzrost produkcji górniczej zanotowano
w Chile, USA, Indonezji. Portugalii, Chinach i Australii. Znaczne ograniczenie produkcji
nastąpiło wówczas w Kongo (b. Zair), Zambii, b.ZSRR i na Filipinach. Ostatnie trzy lata
przynoszą kolejny, choć zmienny wzrost produkcji górniczej miedzi. Po rekordowym wzroście
produkcji górniczej w latach 1995—1996 — odpowiednio o 7,4% i 10,6% w stosunku do
roku poprzedniego, w 1997 r. wyniósł on tylko 2,7% i był nieco mniejszy niż wzrost
zużycia miedzi w tym samym roku. Największy udział we wzroście produkcji górniczej
miedzi przypada na Chile (8%) i Peru (5%). Pochodzi ona w tych krajach głównie z nowych
instalacji SX-EW.

2,5
^ Zambia
—Polaka
Chile
^ Oiugucamała
^ Peru
rudy i precypitaty - USA
n i ^ d o wzboaacania -USA

1.5
9
U

0,5
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Rys. 2. Ewolucja produkcji górniczej i hutniczej oraz zużycia miedzi
Fig. 2. Evolution of jnine and refmed copper production and its consumption

W latach dziewięćdziesiątych nastąpił sześciokrotny wzrost produkcji miedzi z instalacji
SX/EW (tab. 6). Według firmy analitycznej Pincock, Allen & Holt, udział miedzi produkowanej tą tanią metodą w ogólnej podaży wzrośnie z obecnych 13% do 22% w 2001 r.,
tj. o około 800 tys. t Cu. Szczególnie gwałtowny rozwój produkcji obserwowany jest
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Tabela 6. Główni producenci miedzi metodą SX-EW (wg World Metal Statistics)
Table 6. The main cathode copper producers from SX-EW plants
1986

1997

Kraj

Lp.

ilość [tys. t Cu]
1.
2.

Chile
USA

3.

Peru

4.

Zambia
Australia

5.
6.
7.

Meksyk

8.
9.

Cypr
Mongolia
Ziinbabwe
Kanada

10.
11.

125,4

881,0
581,0

41,6
23,8

27,5

99,7

26,0

127,8

74,8
51,7

19,7
19,0

8,0

48,2
9,6

15,2
25,5

3.9
3,0

100
100
100

Kongo (Zair)

Świat

udział [%]*

0,7

2,9
2,7

289,4

1 758,6

0,5
13

* Udział w całkowitej produiccji miedzi rafinowanej w kraju.

w Chile i USA. Największa na świecie instalacja SX/EW, El Abra w Chile, osiągnęła
w 1997 roku pełną moc produkcyjną, dostarczając 225 tys. t Cu/rok po koszcie 0,35
USD/Ib.
Miedź hutnicza (konwertorowa, anodowa) i miedź rafinowana elektrolitycznie produkowane są w 44 państwach. Produkcja miedzi hutniczej wynosiła w 1997 roku 10,8 min t,
przy wykorzystaniu nominalnych mocy hutnictwa krajów kapitalistycznych w 83%, a produkcja miedzi rafinowanej 13,6 min t (tab. 7). Zwraca uwagę dynamiczny rozwój produkcji
zarówno miedzi hutniczej jak i rafinowanej w Chinach. Kraj ten zwiększył produkcję
miedzi rafinowanej o 60% w stosunku do 1993 r. Moce produkcyjne światowego hutnictwa
wzrosły w 1997 r. o kolejne 425 tys. t Cu dzięki osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej
huty Garfield w USA, uruchomieniu zakładu Sterlite w Indiach oraz wzrostowi produkcji
Tabela 7. Największe kopalnie i okręgi górnicze w 1996 r. (tys. t Cu w koncentracie)
Table 7. The largest copper mines and ore districts in 1996
Lp.

Escondida (Chile)
Chuquicamata (Chile)
Grasberg (Indonezja)

858*
632*

Morenci (USA)

397*

1.
2.
3.
4.

Escondida - Zaldivar (Chile)
Grasberg (Indonezja)

5.

El Teniente (Chile)

345*

5.

L G O M (Polska)

6.

Bingham (USA)

297

6.

V region Chile

7.
8.

Ray (USA)
Rudna (Polska)

248
212

7.

(Andina, Los Bronces i in.)
Copper Belt (ZoiDbia)

340
324

9.

Ok Tedi (Papua-N.G.)

210

Bingham (USA)

310

10.

La Caridad (Meksyk)

175

8,
9.

11.

Highland Yalley (Kanada)

158

10.

1.
2.
3.
4.

Kopalnia

520

Okręg

Produkcja

Produkcja

Lp.

SE Arizona (USA)
Calama (Chile)

I 157
-620
519
443
422

Sonora Płn. (Meksyk)

-300

Norylsk (Rosja)

-300

Produkcja Cu w koncentratach i metodą SX-EW.
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w hutach Luenen (Niemcy), La Negra i Chagres (Chile), La Caridad (Meksyk), Onsan
w Korei Południowej, Indo Gulf i SWIL w Indiach. W 1999 r. planowany jest dalszy
przyrost mocy hutnictwa na skutek planowanego otwarcia huty Gresik (200 tys. t/r)
w Indonezji, Rayong (165 tys. t/r) w Tajlandii oraz modernizacji zakładów Port Kembla
i Olympic Dam w Australii. Mimo zamknięcia zakładu Copper Rangę w USA (68 tys. t/r)
i ograniczeń w innych zakładach, spodziewany jest również globalny wzrost produkcji
hutniczej miedzi w latach 1999—2001. Zdolności produkcyjne hut miedzi w krajach
ustabilizowanych gospodarczo (EMEC) wzrosną do 11 505 tys. t.
Produkcja miedzi rafinowanej w 1997 r. wzrosła o 6,3%, wykazując ponad dwukrotnie
szybsze tempo wzrostu niż produkcja górnicza. Ponad połowa tego wzrostu przypada na
Chile, dzięki osiągnięciu pełnej mocy produkcyjnej zakładów SX/EW El Abra i Za]divar
oraz rafinerii Las Yentanas. USA, Peru, Japonia, Belgia, Hiszpania, Korea Południowa
i Meksyk przyczyniły się również do wzrostu produkcji tego surowca.
Tabela 8. Główni producenci miedzi hutniczej i rafinowanej w 1997 r. (tys. t Cu)
(wg World Metal Stalistics 1998)
Table 8. The main producers of mine and refined copper in 1997 (in thousand metric tons of Cu)

Kraj

Lp.

Miedź iuitnicza

Lp.

Kraj

Miedź rafinowana

1.

USA

1 720,0

1.

USA

2 450,0

2.

1 389,6

2.

1 350,4
626,4

3.
4.

Chile
Japonia
Chiny

2 116,6

3.
4.

Chile
Japonia
Kanada

5.
6.

Chiny
Rosja

657,4
570,0

5.
6.

Niemcy
Rosja

673,6
626,9

7.
K.

Polska
Meksyk

442,0
370,0

7.
8.

Kanada
Polska

560,3
440,6

9.

Niemcy

349,1

9.

Belgia

386,0

Per u

326,4

10.

Peru

384,1

10.

^

^

Świat

1 278,7
1 230,0

10 799,8

Świat

13 640,3

Wśród czołowych producentów miedzi rafinowanej zwraca uwagę wysoka pozycja
państw, które nie wydobywają rud, lecz importują koncentraty lub blister, albo przetapiają
złom. Wykorzystanie złomu poamortyzacyjnego („starego") i odpadów produkcyjnych („nowego złomu") poprawia istotnie bilans surowcowy, jesl jednak trudnym zadaniem organizacyjnym. Statystyki wielu krajów, zwłaszcza postkomunistycznych, nie ujmują tego zjawiska.
Około 17%, tj. 1,9 min t globalnej produkcji miedzi elektrolitycznej w 1997 roku pochodziło
ze złomu. Jego udział w poszczególnych krajach jest zróżnicowany i zmienny, np. we
Włoszech prawie cała produkcja miedzi rafinowanej (81 (K)0 t) pochodzi ze złomu, w Niemczech 56% (376 000 t), w USA 13% (321 000 t, 10 lat wcześniej 24%). Dwukrotnie
większy jest wtórny odzysk stopów miedziowych (około 4 min t). Przyrost zdolności
produkcyjnych rafinerii (bez zakładów SX-EW) wyniósł w 1997 r. 258 tys. t. Największy
udział w tym wzroście przypadał na kraje Ameryki Południowej (50%) i Azji (39%).
Prognozy na rok 2001 są optymistyczne — zakładają, że zdolności produkcyjne rafinerii
w krajach EMEC osiągną 11 220 tys. t Cu.
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5. Koszty produkcji miedzi
Techniczne koszty produkcji miedzi mają największy wpływ na konkurencyjność. Wahają
się one w szerokich granicach i ulegają szybkiej ewolucji. Ich redukcja jest warunkiem
utrzymania się na rynku, gdzie podaż przeważa wyraźnie popyt. Krzywe kosztów prezentuje
rysunek 3, a konkretne wartości tabela 9.
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Rys. 3. Średnie koszty pozyskiwania mietfzi pierwotnej w głównych państwach produkujących
i wpływ produktów ubocznych
Fig. 3. Average production costs of primary copper in tiie main producer countries and the influence
of by products on their level

Ze względu na wielkość kosztów produkcji 1 t miedzi wydzielono trzy grupy światowych
producentów miedzi, dostarczających powyżej 50 tys. t Cu/rok (Kulczycka 1998):
I grupa — niskie koszty, tzn. poniżej 0,50 USD/lb (1102 USD/t Cu),
II grupa — średnie koszty, tzn. 0,50—0,70 USD/lb (1102—1543 USD/t),
III grupa — wysokie koszty, tzn. powyżej 0,70 USD/lb (1543 USD/t).
KGHM Polska Miedź S,A. należy do tej ostatniej grupy.
Producenci grupy I i II dostarczają łącznie około 60% ogółu miedzi. Kolejne 10—20%
podaży pochodzi od mniej wrażliwych na cenę producentów z kopalń państwowych
(dotowanych przez rządy), reszta dostawców (20—30%) miedzi pierwotnej działa w warunkach stressu cenowego. Wolumen ich produkcji (a pośrednio robót przygotowawczych
w złożu) zależy od kosztów pozyskania z poszczególnych parcel złoża (Paulo, StrzelskaSmakowska 1994). Producenci o niskich i średnich kosztach produkcji odczuwają zmianę
cen w postaci większej lub mniejszej rentowności lub zyskowności danego przedsięwzięcia,
lecz nie muszą ziiiieniac mocy produkcyjnych.
Sesja plenarna

75

Schooi of Underground Mining '99
Tabela 9. Koszty operacyjne głównych producentów miedzi (USD/lb Cu)
Table 9. Operating costs of the main copper producers (USD/lb Cu)
Koszt 1991
Kopalnia

Kraj

Moc prod.
(kt Cu/r]

brutto

netto

Koszt
prognoz,
netto

Koszt
1994—1996

w 1997
520
\50

0,63

90

0,78

0.75

0,73
0,30

Andina

110

0,71

0,67

0,70

El Teniente
El Teniente — SX/EW

300
12,5

0,82
0,32

0,80
0,32

0,71
0,32

Escondida
Candelaria

300—800
125

0,41

0,41

0,39
0,56

Los Bronces

45

0,72

0,72

0,66

0,61

0,61

0,62
0,49

Chuquicamata — konc.

Chile

Chuquicaniata — SX/EW
El Salvador
El Salvador

0,57

SX/EW

El Soldado
Los Pelanibres

130
70
20

E! Abra SX/EW
Cerro Colorado SX/EW
Quebrada Blanca SX/EW
Mantos Blancos SX/EW

0,69

0,60

0,40

0,40

225
40

0,42

75
30

0,43
0,57

0,43
0,61

120

Zaldivar SX/EW

0,35
0,48

0,51

Kanada
USA

113
225

0,77
0,72

0,33
0,33

0,22
0,09

La Caridad
Bajo de la Aluinbrera

Meksyk
Argentyna

0,61

0,56

0,59
0,38

Grasberg
Neves Corvo

Indonezja
Portugalia

136
115
136
150

0,57
0,54

0,40
0,53

0,06
0,55

Nkana

Zambia

43

1,04

0,35

0,63

KGHM Polska Miedź S.A.

Polska

425

Kidd Creek
Bingham

0,49

0,80

0,88

Dokonajmy przeglądu retrospektywnego. Ze względu na porównywalność w dłuższym
przedziale czasu, wszystkie analizowane koszty i ceny podane są w wartościach realnych
z tego samego okresu, tu z 1994 r. Koszty produkcji miedzi w latach 1970—1994 wahały
się od 0,58 do 0,95 USD/lb, tj. 1248—2094 USD/t Cu, natomiast przedział realnych cen
miedzi był szerszy: 0,73—2,17 USD/lb, tj. 1609—4704 USD/t. Na fluktuację kosztów i cen
wpływało w tym okresie wiele czynników (Kulczycka 1998):
1. Koniec lat sześćdziesiątych — pierwszy, gwałtowny wzrost kosztów, spowodowany
dużym wzrostem płac w górnictwie po strajkach w USA i Kanadzie oraz podczas
nacjonalizacji przemysłu w krajach Ameryki Południowej i Afryki.
2. Rok 1974 — wzrost kosztów do 0,95 USD/Ib (tj. blisko 2100 USD/t) spowodowany
wzrostem cen energii.
3. Lata 1975—1978 — nieznaczny spadek do około 1900 USD/t Cu. Cena miedzi
w latach siedemdziesiątych kształtowała się powyżej 2425 USD/t (w walucie stałej). Taka
relacja kosztów i cen zapewniała jednostkowy zysk w wysokości około 500 USD/t Cu.
4. Rok 1980 — obniżka przeciętnego kosztu produkcji netto o około 20% w stosunku
do kosztu z 1978 r. (do około 1500 USD/t). Przyczyną były wysokie przychody ze sprzedaży
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produktów ubocznych, głównie metali szlachetnycłi, okresowo wyższe niż koszt produkcji
miedzi. Np. w 1980 r. koszty producentów kanadyjskich były ujemne(!) i wynosiły średnio
minus 215 USD/t.
5. Lata 1981 —1982 — spadek cen większości metali, w tym szlachetnych. W 1982 r.
przeciętny koszt produkcji miedzi kształtował się na poziomie 1719 USD/t, tj. 0,78 USD/Ib,
a średnioroczny poziom cen 1785 USD/t (0,81 USD/lb)! Pierwsza połowa lat osiemdziesiątych
to okres niskich cen Cu, a w USA dodatkowo obostrzeń prawnych w zakresie ochrony
środowiska. Wymuszenie inwestycji proekologicznych, wprowadzenie kary za emisję i różnych opłat spowodowało wzrost kosztów produkcji. Nowe inwestycje pozwalające na
zmniejszenie emisji pyłów i gazów kosztowały w hutnictwie USA średnio 123 USD/t Cu,
a łączne wydatki na ochronę środowiska we wszystkich fazach produkcji stanowiły w 1988 r.
w USA 165 USD/t Cu. Podobnego rodzaju obciążenia dotknęły nieco później także polskiego
producenta. Obciążenia te i dalszy spadek ceny realnej do 1609 USD w 1984 r. spowodował
czasowe lub całkowite zamknięcie wielu nierentownych kopalń. Równocześnie wprowadzono
wiele oszczędnościowych rozwiązań w górnictwie, przeróbce, metalurgii i w zarządzaniu.
W sferze zainteresowania pozostały tylko złoża o dużych zasobach, możliwe do eksploatacji
odkrywkowej w tempie 1—50 min t rudy/rok. Zwiększono kąt nachylenia skarp odkrywek,
co spowodowało spadek zubożenia urobku, zastosowano nowe i wydajniejsze urządzenia
górnicze, skomputeryzowano system transportu w kopalniach. W celu zmniejszenia kosztów
transportu zbliżono zakłady przeróbcze do kopalń, a kruszenie wstępne wprowadzono na
miejscu w kopalni. Wdrożono automatyzację i komputerowe sterowanie poszczególnymi
fazami procesu wzbogacania, zmodernizowano cyklony i maszyny flotujące. Redukcję
kosztów w metalurgii zapewniło wprowadzenie pieców zawiesinowych w miejsce płomiennych
i szybowych. Ponadto na szerszą skalę rozwinięto tanią technologię ługowania, ekstrakcji
rozpuszczalnikowej i elektrolizy nie tylko podatnych rud tlenowych, ale również siarczków
na zwałach i bezpośrednio w złożu. Otrzymywana bezpośrednio w ten sposób miedź
katodowa nie ustępowała czystością tradycyjnie rafinowanej miedzi hutniczej, a koszty jej
produkcji wahały się w granicach 0,38—0,35 USD/lb.
6. Rok 1984 — powyższe zmiany zaowocowały spadkiem globalnych kosztów produkcji
miedzi do 0,58 USD/lb, tj. 1248 USD/t. Według analiz Bureau of Mines, w latach
1980—1986 nastąpił średnio 26% spadek kosztów; jeszcze większą redukcję zanotowano
u głównych producentów: w USA, Chile, Zambii i Kongo (b. Zairze).
7. Rok 1989 — przeciętny koszt produkcji na poziomie 0,60 USD/lb, tj. 1322 USD/t.
8. Lata 1990—1994 — łączne koszty oscylowały wokół 0,64—0,66 USD/lb, tj. 1410—
1465 USD/t.
9. Rok 1996 — średnie koszty górnicze pozyskania miedzi w krajach gospodarki
rynkowej oceniano na około 0,60 USD/lb Cu, a wiele kopalń stosujących ługowanie miało
koszty 0,50 USD/lb i mniejsze (tab. 9). Prognozy do roku 2000 zakładają, że koszt produkcji
około 45% miedzi rafinowanej, pozyskiwanej różnymi metodami, będzie mniejszy od
0,50 USD/lb, tj poniżej 1100 USD/t (Lewicka 1998).
Polski przemysł miedziowy miał na przełomie lat 1989/90 koszty dość wysokie (0,80 USD/lb),
a podwyżka cen energii w 1992 spowodowała ich dalszy wzrost o 0,13 USD/lb. W 1993 r.
wynosił on w przeliczeniu na walutę 1994 r. 0,62 USD/lb, tj. 1366 USD/t. Plasowało to KGHM
na końcu grupy producentów o średnich kosztach produkcji. Wzrost kosztów produkcji KGHM
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w latach 1995—1996, przy równoczesnej obniżce kosztów na świecie, spowodowanej włączeniem
w latach 1998—2000 niskokosztowych zakładów produkcji miedzi, spowoduje przesunięcie
KGHM do grupy producentów o krańcowych kosztach produkcji miedzi (Kulczycka 1998),
Według danych z Prospektu emisyjnego KGHM (1997) koszt produkcji miedzi w 1996 r. wynosił
0,88 USD/lb, tj. 1952 USD/t w walucie bieżącej. Struktura i wielkość kosztów produkcji 1 t
miedzi jest zróżnicowana w poszczególnych zakładach górniczych KGHM. Koszty wydobycia
stanowią 5'^!—77% kosztów operacyjnych brutto, przeróbcze 20—27%, hutnictwa i rafinacji
wraz z ich kosztami ogólnymi — około 30% kosztu brutto, natomiast przychody ze sprzedaży
produktu ubocznego srebra — stanowią 13—40% tego kosztu. Niezwykle wysokie są koszty
wydobycia w stosunku do przeróbczych, mimo że te drugie obarczone są kosztami transportu
koncentratów do hut. Na tym tle koszty hutnicze i rafinacji nie stanowią znacznego obciążenia,
mimo że przerabiane są stosunkowo ubogie koncentraty, wymagające większych wydatków
energetycznych. Niekorzystny jest także stosunek kosztów zmiennych do kosztów stałych (Kulczycka 1998).
Wszędzie walka o obniżkę kosztów jest trudna. Na świecie przeciętna struktura kosztów
operacyjnych w podziale wydobycie : wzbogacanie : (hutnictwo + transport) jest zbliżona
A

do 3 : 2 : 2. Średnie koszty wydobycia i wzbogacania 1 tony rudy siarczkowej w kopalniach
podziemnych są odpowiednio 4 i 1,7 raza wyższe niż w kopalniach odkrywkowych. W 1988
roku średnie koszty ogólne kopalń odkrywkowych w krajach kapitalistycznych zamykały
się w granicach 3—9 USD/t rudy, zaś kopalń podziemnych 5,5—31 USD/t (Porter, Peterson1992). Zróżnicowanie wynika z warunków geologiczno-górniczych, technologii produkcji
i wydajności pracy, oprocentowania pożyczek i wysokości podatków, a także lokalnych
cen energii i płac.
W złożach od dawna eksploatowanych obserwuje się bowiem wzrost kosztów w miarę
przechodzenia do rud uboższych i coraz trudniejszych warunków geologiczno-górniczych.
Przykładowo w Chile, w kopalniach należących do CODELCO, średnie koszty operacyjne
w latach 1985—1993 wzrastały stopniowo z 0,35 do 0,57 USD/Ib Cu i dopiero w ostatnich
latach udało się je obniżyć poniżej 0,50 USD dzięki wprowadzeniu tańszych technologii
ługowania. Przykładowe koszty w tej samej kopalni (Chuąuicamata w 1996) wynosiły:
— pozyskiwanie tradycyjne przez flotację i wytop z koncentratu — 0,60 USD/lb Cu,
— ługowanie na specjalnie tworzonych zwałach {Jieap leaching) — 0,45 USD/lb Cu,
— ługowanie bakteryjne i wytrącanie elektrolityczne — 0,35 USD/lb Cu.
W małych kopalniach podziemnych w Chile koszty wynosiły na ogół 1,04—1,08 USD/lb,
co czyniło je opłacalnymi tylko okresowo (Paulo i in. 1997).
Przy lekturze tabeli 9 zwraca uwagę różnica między wielkością kosztów produkcji
brutto, tj. bez uwzględnienia przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a kosztami
netto. Zwracają też uwagę niskie koszty pozyskiwania miedzi metodą SX-EW.

6. Zastosowanie i zużycie
Miedz jest jednym z niewielu metali, który jest używany szerzej w czystej postaci
(około 70%) niż w stopach (około 30%), marginalne ilości zaś w związkach chemicznych.
Główną dziedziną zastosowania są wyroby elektryczne i elektroniczne — drut i kable,
silniki, generatory prądu, transformatory, wyłączniki. Ostatnio odkryto zjawisko nadprze78
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wodniclwa tzw. wysokotemperaturowego materiałów zawierających tlenki miedzi, co ułatwia
ich chłodzenie i otwiera nowe perspektywy zastosowania w elektronice. Stosowana jest też
w budownictwie (pokrycia dachów, rynny, instalacje kanalizacyjne), transporcie (pompy
samochodowe, kompresory, grzejniki), gospodarstwie domowym (lodówki, pralki, klimatyzatory, radio, tv, naczynia), wyrobach sztuki, monetach (Murray 1989, Leibbrandt 1992,
Metallgesellschaft 1993, Crowson 1994).
Drut i kable są głównymi wyrobami z miedzi rafinowanej i pochłaniają 61—63% jej
produkcji. W statystykach przewody sieci przesyłowej są jednak ujmowane w dziale urządzeń
inżynierskich, a używane w budynkach — w dziale budownictwa, stąd dział elektrotechniki
wydaje się mizerny. Przykładowa struktura zużycia (USA 1997):
— elektrotechnika — 24%,
— budownictwo, odporne na korozję instalacje przemysłowe i domowe — 43%,
— konstrukcje inżynierskie, maszyny i części pojazdów — 24%,
— uzbrojenie i inne — 9%.
W niektórych zastosowaniach miedź może byc zastąpiona przez tańsze metale, np.
aluminium, tytan, stal lub inne stopy i powłoki ochronne, a także przez masy plastyczne.
Poważną konkurencją w telekomunikacji stały się szklane światłowody. W miarę przechodzenia od elektrotechnicznego do elektronicznego etapu rozwoju, oszczędniejszego użytkowania surowców i nasycenia gospodarki dobrami konsumpcyjnymi, spada względne zużycie
miedzi w krajach rozwiniętych.
Funkcjonuje kilka definicji zużycia, co sprzyja nieporozumieniom w ocenie jego wielkości.
Jest ono wykazywane jako:
1) ilość miedzi rafinowanej zakupiona przez wytwórców półfabrykatów,
2) ilość miedzi w wytworzonych półfabrykatach (równa ilości miedzi rafinowanej
i w wyrobach),
3) ilość miedzi w użytych półfabrykatach (równa ilości miedzi rafinowanej plus ilości
w półfabrykatach importowanych),
4) końcowe zużycie miedzi jako ilość w zakupionych wyrobach (praktycznie niemierzalne!).
Najbardziej rozpowszechnione są formuły 1 i 3. Konsumpcja w półfabrykatach jest
0 17—30% wyższa od zużycia miedzi rafinowanej. W rzeczywistości formuły te dają
jednak wskazówkę o aktywności przetwórców w danym kraju, podczas gdy obszar konsumpcji
finalnej może leżeć gdziekolwiek,
W 1997 r. światowa konsumpcja miedzi rafinowanej przekroczyła 13,0 min t. Największe
zużycie zanotowano w krajach azjatyckich (29%) — tradycyjnie w Japonii, Korei Płd.
1 Tajwanie, następnie w Europie (26%) — głównie w Niemczech, Włoszech i Francji oraz
w USA (22%). Zużycie Polski stanowiło 1,8% światowego.
Określenie dynamiki zużycia miedzi (rys. 4) ma kluczowe znacznie dla prognozowania
przyszłości tego przemysłu. Jest to jednak zadanie trudne, a prognozy wykazują duży
rozrzut, np. w roku 2000 dla USA 2,4 do 4»1 min t, a dla świata 13—17 min t miedzi
rafinowanej. Zużycie Cu w latach 1970—1996 wzrastało średnio o 2%/rok, mimo załamania
w latach 1974—1975 i 1980—1983. W latach 1985—1997 zużycie miedzi rafinowanej
wzrastało w tempie ponad 4% na rok, rozkładając się nierównomiernie na poszczególne
kraje. Najsilniejszy, 5,7% wzrost widoczny był w USA, 1,7% wzrost zużycia zanotowały
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Rys. 4. Zmiany produkcji i zużycia miedzi w okresie 1965—2000
Fig. 4. Changes of copper production and consumption between 1965- •2000

kraje UE, głównie Niemcy (około 30% całkowitego zużycia krajów UE) i Japonia (13%
zapotrzebowania krajów kapitalistycznycłi). Rekordowy pod względem dynamiki wzrostu
globalnego był rok 1996 — 4,5%. W następnym zanotowano tylko 3,3% wzrost. Ten
niższy wzrost spowodowany był kryzysem gospodarczym i finansowym w krajacfi azjatyckich,
gdzie tempo wzrostu zużycia spadło do 1,7%. Nie wystarczył skokowy wzrost w Indiacłi
0 18% i Tajwanie o 8%.
Prognozę dynamiki zużycia Cu porównuje się do spodziewanego poziomu PKB poszczególnych krajów, albo do dynamiki przyrostu ludnosxi na świecie (rys. 5). Do 2000 r.
większość prognoz zakłada 2,5% roczne tempo wzrostu gospodarki światowej (PKB)
1 przyrost populacji 1,8% na rok. W skali regionalnej prognozowane tempo wzrostu zużycia
miedzi na lata 1998—2000 będzie znacznie zróżnicowane. W krajach UE prognozuje się
3,6% /rok, a w USA tylko 3% (w 1996 r. sięgało ono 6%). W krajach Azji, zwłaszcza
w Korei Płd. i w Tajwanie, prognozowany jest ostatnio 3,5% spadek zużycia miedzi
w dłuższym okresie czasu. Wielką niewiadomą są Chiny.
Wszelkie krótko- i średnioterminowe prognozy wzrostu zapotrzebowania na miedz
znajdują pokrycie w rozpoznanych zasobach. Stan zaawansowania inwestycji górniczych
i metalurgicznych wydaje się gwarantować bezpieczeństwo surowcowe świata.
Porównując prognozę umiarkowanego zapotrzebowania z przyrostem podaży miedzi
pierwotnej (4%/rok) dostrzegamy nieuchronną nadwyżkę. Ta niekorzystna dla producentów
relacja spowoduje dalszy wzrost zapasów miedzi i spadek ceny. Już na przełomie 1997/98
stan zapasów osiągnął wysoki poziom — około 0,6 min t Cu i przewyższał 2,5 raza stan
normalny (6-tygodniową wielkość konsumpcji). Wówczas ceny spadły z ponad 2200 USD/t
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Rys. 5. Zużycie miedzi rafinowanej na głowę ludności
Fig. 5. Consumption of refined copper per capita

do 1790 USD/t. Obecnie oscylują około 1600 USD/t. Rynek miedzi może więc doświadczyc
długotrwałej recesji, podobnej jak z początkiem lat osiemdziesiątych.
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World copper resources in the aspect of growing demand and new
minę investments
Abstract
World demand for copper shows strong regional ditferences depending on the stage of
technical deveIopment of a country and sensitivity on market conditions. Presently, strong
influence of crisis in CIS, Japan and SE Asia is noted, Globally, a moderate increase of
copper demand at the rate 3% per year is predicted. Geological resources are large enough
and reserves in developed deposits reviewed in the text, seem to be sufficient for the next
30 years at the present level of mine production. However, the indicated durability should
be regarded as tentative oniy. In the long run the available reserves appear to be flexible
in relation to the cost of copper production in the each mine and at the Iow copper price
Ievel much of them can become uneconomic. Otherwise, between 1998 and 2001 new
copper mining capacities will be launched. They ought to deliver 2,8 Mt of copper; in
this quantity 1,7 Mt of copper will come from new mines. Smelter and refinery capacities
will grow adequately, moreover increasing number of mines will deliver cathode copper
from their SX'EW plants. Copper supply to the world market will probably grow at the
rate 4% per year. Taking into consideration high level of stocks and the predicted surplus
of supply one can foresee increased pressure on copper price, anyhow quite Iow at the
time. This will result in closures of expensive mines and the reduction of avalaible reserves.
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Marek SZUWARZYNSKI
Zakłady Górnicze TRZEBIONKA S.A., Trzebinia

Perspektywy i ograniczenia rozwoju bazy zasobowej
ZG Trzebionka SA.
Słowa kluczowe
Cynk i ołów - zasoby - perspektywy

i ograniczenia

-

wystarczalność

Streszczenie
Zakłady Górnicze Trzebionka S.A. prowadzą eksploatację rud cynku i ołowiu złoża
Trzebionka-Balin od początku lat pięćdziesiątycłi. W referacie przedstawiono historię
rozpoznania zasobów złoża i gospodarkę nimi do chwili obecnej. Według optymistycznego
scenariusza przewiduje się lO-letni okres istnienia kopalni, tj. do roku 2007.

1. Wstęp
Zaldady Górnicze Trzebionka S.A. (ZGT) założone zost^y w roku 1950, a podstawowe obiekty
wchodzące w ich sldad wybudowano w latach 1954—1964. Zakłady prowadzą wydobycie rud cynku
i ołowiu w kopalni podziemnej oraz produkują z niej następujące koncentraty: galenę flotacyjną
0 zawartości ołowiu 78%, galeną flotacyjną o zawartości ołowiu 70% oraz blendę flotacyjną o zawartości cynku 60%. Ponadto przedmiotem zbytu jest kamień płukany — kruszywo dolomitowe
odzyskiwane w początkowej fazie wzbogacania rudy w ilościach ok. 800 tys. ton rocznie.
Przedmiotem eksploatacji jest złoże Trzebionka-Balin o cechach typowych dla górnośląskiej prowincji złożowej, wśród których należy wymienić:
— prosty skład chemiczny i mineralny rudy: zawiera ona dwa minerały rudne, sfaleryt
1 galenę, zaś skałą boczną dla kruszców jest dolomit;
— prostą budowę złoża: składa się ono z płytowych ciał rudnych zalegających zgodnie
z warstwowaniem formacji kruszconośnej (triasu środkowego); rozmiary poszczególnych
ciał mieszczą się w przedziale setek metrów do kilometrów, a ich miąższość oscyluje
w granicach 3 do 40 m, przy czym najczęściej wynosi A—5 m;
— stosunkowo duże zasoby rudy (rząd kilkudziesięciu milionów ton), jednak o skrajnie
niskiej jakości; średnie zawartości metali w urobku w okresie od 1962—1998 wahały się
w granicach: dla cynku od 3,4 do 6,0%, dla ołowiu od 1,1 do 2,0%, zaś średnie ustalone
dla całości zasobów wynoszą odpowiednio 4,2 i 1,3%;
— bardzo dużą zmienność lateralną parametrów jakościowych.
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Na tle innych złóż eksploatowanych w ostatnim pięćdziesięcioleciu na obszarze prowincji
złożowej, złoże Trzebionka-Balin wyróżniały następujące cechy:
— niski współczynnik utlenienia minerałów rudnych,
— mała zawartość siarczków żelaza w rudzie,
— dobre warunki stropowe,
— stosunkowo mała ilość wody wypompowywanej na tonę urobku (choć kilkakrotnie
większa niż w podobnych kopalniach w innych krajach).
Czynnikiem negatywnie wpływającym na działalność górniczą były okresowo wprowadzane ograniczenia w eksploatacji, wynikające z narzucanych kopalni rygorów ochrony
powierzchni (ok. 70% wydobytego dotychczas urobku pochodziło z filarów ochronnych,
ustalonych m.in. dla rafinerii nafty, dworca kolejowego w Trzebini, linii kolejowych, itp).

2. Baza zasobowa Zakładów Górniczych Trzebionka S.A, w okresie PRL-u
Decyzja o budowie zakładów miała charakter polityczny (zapadła w ramach planu
sześcioletniego). Przedsięwzięcie o nazwie „Zakłady Górniczo-Hutnicze Chrzanów w budowie" miało służyć zwiększeniu krajowej produkcji cynku, a to przez eksploatację rudy
w trzech reaktywowanych i rozbudowanych kopalniach: kopalni Matylda w Chrzanowie
(zatopiona w 1929), kopalni Trzebionka-Górka (ostatecznie zatopiona w 1909) oraz Kopalni
Galmanu w Jaworznie (zatrzymana w 1931), dalej — przez jej wzbogacanie i produkcję
koncentratów, w końcu zaś — przez produkcję metalicznego cynku w nowo zbudowanej
hucie.
Z wyjątkiem kopalni Matylda, plany podjęcia eksploatacji spełzły na niczym. Obie
pozostałe kopalnie zamknięto między innymi dlatego, że wyeksploatowano niemal całkowicie
zasoby rudy. Trzeba tu dodać, że decyzję o wydobyciu podjęto bez rozpoznania zasobów,
opierając się na arbitralnych opiniach rzeczoznawców. Na szczęście, w roku 1951 Instytut
Geologiczny z Warszawy podjął prace poszukiwawcze na obszarze położonym na południe
od kopalni Trzebionka-Górka (też plan sześcioletni, ale inna branża) i już pierwsze wiercenia
okazały się pozytywne. Dało to podstawę do decyzji o „przesunięciu środków" — rozpoczęto
budowę obecnej kopalni Trzebionka.
Niestety, i tę decyzję podjęto bez wystarczającego rozpoznania złoża. Nie bardzo
było nawet wiadomo, gdzie się ono znajduje. Rozpoznanie wierceniami z powierzchni
prowadzono dla obszarów wyznaczonych uprzednio przez CUG, które nie korelowały
z występowaniem mineralizacji. Zakończenie pierwszego etapu rozpoznania, bardzo zresztą
pobieżnego nawet jak na ówczesne standardy, zakończono w roku 1955. Wydana
wówczas decyzja o zatwierdzeniu ustalenia zasobów w złożach Trzebionka i Balin
opiewała w sumie na 27 min ton rudy, z czego 20 min ton — w kategorii C2 (owe
„złoża" to nazwy wspomnianych wyżej obszarów, które w sumie obejmują złoże,
zagospodarowane aktualnie w Zakładach Górniczych Trzebionka S.A. i jeszcze trochę
terenu dokoła niego). Abstrahując od stopnia rozpoznania formy złoża, jego zmienności,
warunków górniczo-geologicznych i innych danych, które powinna zawierać dokumentacja
geologiczna, a których nie zawierała, podkreślić trzeba podaną wyżej liczbę. Do takich
bowiem rozmiarów złoża dostosowany był pierwotny zakres inwestycji, co do dziś
odbija się na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
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Tym bardziej, że budowę kopalni rozpoczęto, nie czekając na wyniki rozpoznania.
W istocie była to rozbudowa starej kopalni Trzebionka-Górka. Skutkiem tego jest niefortunna
lokalizacja szeregu zrealizowanych wówczas i nieco później obiektów oraz instalacji, m.in.
szybu wydobywczego, podsadzkowni, czy stawu osadowego odpadów flotacyjnych, który
założono w miejscu występowania znacznych zasobów rudy. Także stąd wynikła konieczność
podpoziomowego udostępnienia znacznej części zasobów, które rozpoznano po roku 1956.
Brak rozpoznania był też jedną z przyczyn przedłużania realizacji inwestycji i szeregu
poważnych kłopotów podczas prowadzenia robót górniczych (kilkakrotnie omal nie zatopiono
kopalni, udawało się prowadzić tylko części .wyrobisk w rudzie, która za to pojawiała się
w miejscach nieoczekiwanych, itd).
Mimo to kopalnię zbudowano i w roku 1971, w siedemnaście lat od chwili rozpoczęcia
budowy osiągnęła ona planowane wydobycie (0,9 min t/rok). W latach 1968—1971
uzupełniono sieć wierceń z powierzchni, ustalając ostatecznie granice złoża (ustalenie to
z niewielkimi korektami jest aktualne do dziś, mimo kilkakrotnej zmiany kryteriów bilansowości). Skorygowano też ustalenie stanu zasobów — okazało się, że jest ich jeszcze ok.
29,5 min ton (w okresie 1962—1971 wydobyto brutto ok. 3,5 min ton rudy, co razem
daje wielkość 33 min ton, a więc zbliżoną do wstępnego ustalenia).
W tym momencie zaczął pojawiać się inny problem. Stwierdzono mianowicie, że
w miarę rozpoznawania złoża w kategorii B zmniejszają się zasoby w stosunku do ustalenia
dla kategorii niższych. Było to zjawisko niepokojące, gdyż wobec poważnych ograniczeń
dla eksploatacji w filarach ochronnych, narzuconych kopalni przez urząd górniczy, ograniczało
to poważnie możliwość manewru ważnego w kopalni rudy, gdzie eksploatacja poza tonażem
musi dostarczać także nadawy dla zakładu wzbogacania o stabilnych, dość ściśle określonych
parametrach.
Próbując wyjaśnić przyczyny tego zjawiska, służba geologiczna skonstruowała model
złoża i posługując się nim doprowadziła do odwrócenia trendu. Okazało się, że złoże jest,
tylko trzeba wiedzieć, gdzie go szukać. Aby działanie to mogło być skuteczne, konieczne
było odrzucenie dotychczasowych zwyczajów, a przede wszystkim podjęcie działań nie
zawsze zgodnych z ówczesnymi zwyczajami i przepisami. W pewnym momencie doprowadziło
to nawet do postawienia kierownictwu kopalni zarzutu o działalności bezplanowej i rabunkowej eksploatacji, który na szczęście udało się odeprzeć.
Okolicznością sprzyjającą tym działaniom była rewolucja technologiczna w górnictwie
rudnym. Na początku lat siedemdziesiątych wprowadzono w kopalni Trzebionka na skalę
masową obudowę kotwiową, a także samojezdne maszyny górnicze. Dało to możliwość
niezwykle elastycznego kierowania frontem eksploatacji. Z czasem umożliwiło to dopracowanie takiego sposobu eksploatacji, który z jednej strony umożliwia uzyskanie stabilnej
nadawy dla zakładu wzbogacania o określonych parametrach chemicznych i technologicznych,
z drugiej — pozwala osiągnąć odpowiednie wyniki w procesie wydobywczym.
W warunkach Zakładów Górniczych Trzebionka, przy wspomnianej na wstępie zmienności
złoża, dokonać tego można tylko w warunkach rozproszonego frontu eksploatacji. Z reguły
w ciągu miesiąca czynnych jest 150—200 przodków, a około 40% urobku uzyskuje "się z robót
chodnikowych poszukiwawczych i przygotowawczych. Tak duży zakres robót chodnikowych
wynika głównie z potrzeby ciągłego udostępniania zasobów w miarę „pewnych", tj. rozpoznanych
w kategorii B (doświadczenie wskazuje, że powinno ich być ok. 10 min ton).
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To zaś służy minimalizacji skutków katastrofalnie niskiej jakości rozpoznania złoża
w kategorii C\. Już w latacli siedemdziesiątych, po rozpoczęciu rozpoznawania złoża
chodnikami z uwzględnieniem modelu złoża okazało się, że wielkość zasobów rudy możliwa
do zagospodarowania w granicach określonych w roku 1972 jest znacznie większa, niż
wynikałoby to z zatwierdzonej dokumentacji. Stwarzało to szansę rozbudowy i unowocześnienia kopalni, z której po wielu perypetiach udało się skorzystać pod koniec lat osiemdziesiątych.

3. Baza zasobowa Zakładów Górniczych Trzebionka S.A. w III Rzeczpospolitej
Zmianę ustroju gospodarczego osiągnęliśmy w mocno zrekonstruowanym zakładzie
górniczym, z dość jasno określonym programem na najbliższe lata (de facto firma planowała
i realizowała własną strategię już od połowy lat osiemdziesiątych, a korzystając z efektów
eksportu koncentratów w warunkach niezłej koniunktury także sama finansowała znaczną
część inwestycji). Po uzyskaniu większych uprawnień do dysponowania własnym kapitałem
dokończono rekonstrukcję, skupiając się na zasadniczej modernizacji procesów technologicznych zarówno w kopalni, jak i w zakładzie wzbogacania. Działania te służyć miały
realizacji dwóch równorzędnych celów;
— maksymalnemu przedłużeniu życia zakładowi górniczemu, czemu służyć miało zagospodarowanie całości udostępnionych zasobów;
— osiągnięciu maksymalnego wyniku finansowego przez obniżenie kosztów i wytwarzanie
produktów o jakości umożliwiającej bezproblemowy zbyt za godziwą cenę.
*

Drugi z wymienionych celów byłby łatwiejszy do osiągnięcia, gdyby w latach pięćdziesiątych zbudowano planowaną wtedy hutę cynku.
Widać więc, że najbliższa perspektywa bytu Zakładów Górniczych Trzebionka związana
jest z wykorzystaniem aktualnie stwierdzonych zasobów rudy. Nie ma mowy o rozszerzeniu
bazy, mamy świadomość, że jest ona ograniczona obszarem występowania złoża. Chodzi
0 to, by z jednej strony maksymalnie wykorzystać to, co już znaleziono i rozpoznano,
z drugiej zaś strony — prowadzić dalsze poszukiwania. Czy mają one szanse powodzenia?
Dziś, po 36 latach działalności górniczej i wyeksploatowaniu ok. 45 min ton rudy pozostaje
nam jeszcze ok. 18 min ton udokumetowanych zasobów. W tym ok. 8 min ton przypada
na zasoby rozpoznane w kategorii Ci. Ile może ich być po dokładniejszym rozpoznaniu?
„Przyrost" takich zasobów podczas rozpoznania chodnikami i eksploatacji tylko w ostatnim
pięciolecia wyniósł ok. 7 min ton rudy, tj. 40—50% stanu wyjściowego (wielkość wydobycia
1 strat w tym okresie wyniosła ok. 13 min t). Wydaje się, że w tej skali można oczekiwać
zmian w najbliższym okresie.
Trzeba wszakże pamiętać, że w nowym systemie gospodarczym co innego mamy na
myśli, mówiąc o zasobach, niż mieliśmy w latach pięćdziesiątych, siedemdziesiętych, a nawet
jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych. W roku 1992 wprowadzone zostały dla złóż
rud cynku i ołowiu kryteria bilansowości zbliżone do standardów światowych. Równocześnie
wprowadzono kryteria złoża przemysłowego. Choć wiele parametrów uwzględnionych przy
ich ustaleniu uległo zmianie, końcowy wynik pozostaje dziś bardzo zbliżony do uzyskanego
wówczas. Jest także identyczny z takimi kryteriami w krajach zachodnioeuropejskich. Zasoby
przemysłowe w kopalni Trzebionka mogą być za takie uznane, gdy notowanie LME dla
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cynku wyniesie 1100 $/t, a dla ołowiu 500 $/t. Gdy wielkości te są większe — mamy
więcej możliwości. Gdy są mniejsze, zaczynają się problemy.
W kopalni Trzebionka nie jest możliwe ograniczenie się do wybierania złoża o lepszych
parametrach niż dotychczas (3,4% Zn i 1,6% Pb). Wymusiłoby to zmniejszenie wielkości
wydobycia, a także ograniczyło możliwości rozpoznawania i przygotowywania do eksploatacji
nowych pól. Per saldo, w dłuższych okresach mogłoby to przynieść większe straty, niż
utrzymanie obecnej jakości urobku. Jak długo można generować straty w zakładzie w niewielkim stopniu państwowym (Trzebionka została sprywatyzowana w ramach PPP)? Pytanie
to jest nie tylko retoryczne — od roku notowania cynku utrzymują się na poziomie niewiele
większym niż 1000 $/t, a wynikającej stąd straty nie jest w stanie zrekompensować poziom
notowań ołowiu, nieco wyższy niż 500 $/t. Prognozy na rok przyszły nie są zbyt
optymistyczne.

4. Podsumowanie
Reasumując, zważywszy wszelkie za i przeciw, nie rezygnujemy ze starań o maksymalne
wykorzystanie zasobów rudy, a nawet poszerzenie rozpoznanej dotychczas bazy zasobowej.
Jednak wobec faktu, że eksploatacja zbliża się do zakończenia (według najbardziej optymistycznych scenariuszy nastąpi ono w 2006—2007 roku), a także obecnej i prognozowanej
na najbliższy czas koniunktury na rynku naszych produktów, główną uwagę w najbliższym
okresie skupiać będziemy na przekształceniu firmy w spółkę całkowicie niepaństwową
o szybko malejącym zaangażowaniu w działalność górniczą.

Perspectiyes and limitations of development of deposit resources in
the Trzebionka Mining Company
Abstract
The Trzebionka Mining Company pic has been mining the Zn-Pb ores in the Trzebionka-Balin deposit sińce the beginning of the 1950s. The paper presents the history of
recognition of deposit resources and its management up to the present moment. An optimist
scenario assumes a 10-year existence of the mine, i.e. up to 2007.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 89—114
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Perspektywy górnictwa soli w Polsce
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Streszczenie
Górnictwo soli w Polsce zlokalizowane jest w dwóch zagłębiach: cechsztyńskim i mioceńskim. Formacja cechsztyńska zalega na 1/2 powierzchni kraju, na ziemiach zachodnich
i środkowych. W normalnym ułożeniu występuje na dużych głębokościach, stąd możliwości
górnicze wiążą się ze strukturami solnymi. Jedynie na północnym i południowo zachodnim
obrzeżeniu zagłębia istnieją możliwości eksploatacji soli w zaleganiu pokładowym. Formacja
solonośna mioceńska zalega w zapadlisku przedkarpackim.
W artykule przedstawiono bazę surowcową oraz stopień jej wykorzystania. Omówiono
bazę produkcyjną: soli kamiennej, soli w solance oraz soli warzonej, z uwzględnieniem
zasolonych wód kopalnianych z kopalń węgla kamiennego. Przedstawiono produkcję soli
w poszczególnych asortymentach w latach 1980—2000 oraz kierunki zużycia i bilans soli
w latach 1996—2000. Przedstawiono także kierunki i stan zagospodarowania złóż soli dla
potrzeb budownictwa podziemnego, związanego z magazynowaniem substancji użytecznych
i składowaniem odpadów.

1. Wstęp
Sól kamienna, zwana także ze względu na powszechne zastosowanie solą lub solą kuchenną,
jest związkiem chemicznym składającym się głównie z dwóch pierwiastków: sodu i chloru.
Chlorek sodowy — NaCl (halit) posiada ciężar cząsteczkowy 58.448 i zawiera 39,3%
Na"^ i 60,7% Cl". Krystalizuje w układzie regularnym. Sieć przestrzenna kryształu halitu
jest klasycznym przykładem struktur jonowych.
Sól kamienna posiada gęstość 2,1—2,2 g/cm^. Jest łatwo rozpuszczalna w wodzie,
w temperaturze otoczenia 1 część soli rozpuszcza się w 2,8 częściach wody, a nasycony
roztwór soli zawiera około 36% NaCl.
Występująca w przyrodzie sól zanieczyszczona jest innymi składnikami, powstała
bowiem głównie przez odparowanie zawierającej je wody morskiej, chociaż w znacznie
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mniejszej ilości. Analizy chemiczne wykazują przeciętną zawartość około 98% chlorku
sodowego.
Światowe zasoby soli z uwagi na sposób ich występowania podzielić można na:
— zasoby zawarte w słonych wodach mórz i oceanów oraz w słonych wodach
śródlądowych,
— zasoby zawarte w zasolonych wodach i solankach wgłębnych,
— zasoby zawarte w złożach soli kamiennej, powstałych w wyniku procesów ewaporacji.
Złoża solne powstały w wyniku procesu odparowania wody w dużych, płytkich, otwartych
basenach morskich lub w mniejszych zasolonych zbiornikach śródlądowych.
Cykle ewaporacyjne były długotrwałe, a mechanizm tych procesów, związany głównie z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem dna zbiorników, przebiegał zgodnie z regułami VantHoffa, określającymi fizyko-chemiczne warunki wytrącania się poszczególnych soli.
W miarę odparowywania wody morskiej następowało wytrącanie kolejnych składników,
przy czym w pierwszej kolejności sedymentacji ulegały związki najmniej rozpuszczalne.
Przyjmuje się następujące generalne następstwo powstawania ewaporatów: sole węglanowe,
sole siarczanowe i sole chlorkowe.
Głównym minerałem złóż soli kamiennej jest halit. Tłumaczy się to zarówno największą
zawartością jonów chloru i sodu w wodzie morskiej, jak i innych składników, mających
wpływ na ewaporację chlorku sodowego.
Złoża halitu zawierają zwykle domieszki anhydrytu, gipsu, węglanów i substancji ilastej.
W licznych przypadkach zawierają siarczan sodowy, siarczan i chlorek magnezowy oraz
domieszki organiczne i bitumiczne, a także skupienia gazów i ługów. Znane są złoża halitu
impregnowane minerałami potasowo-magnezowymi, często obecny jest w małych ilościach
brom, zastępujący izomorficznie chlor.
Po wytrąceniu z roztworu wody morskiej soli kamiennej, dalsze odparowanie pozostałych
ługów może prowadzić do ewaporacji soli potasowo-magnezowych, przy czym obok
związków prostych (np. sylwin KCl) wydzielić się mogą sole podwójne (np. karnalit
KCl ^ M g C l i ' 6H2O).
Zespół osadów ewaporacyjnych powstałych przez jednorazowe odparowanie zbiornika,
czyli w jednym cyklu odparowania, nazywa się cyklotemem solnym lub ewaporacyjnym.
W wielu złożach solnych można obserwować cykliczność osadzania się, czyli powtarzanie
się cyklotemów kilkakrotnie, przy czym nie zawsze są one pełne, co uzależnione było od
lokalnych warunków.
Pod wpływem dużego i długotrwałego ciśnienia w podwyższonej temperaturze, skały
solne wykazują właściwości reologiczne.
W strefach zaburzonych tektonicznie, masy solne mogą być pofałdowane i nasunięte
na siebie w zawikłany sposób, a także wyciśnięte ku powierzchni z głębokości przekraczającej
2,5 km, tworząc struktury solne, wśród których przebijające się całkowicie przez pokrywę
mezozoiczną nazywamy wysadami solnymi.
W minionych okresach geologicznych panowały korzystne warunki paleograficzne dla
powstawania dużych formacji solonośnych. Złoża soli występują na wszystkich kontynentach,
a te odkryte pochodzą ze wszystkich okresów od prekambryjskiego do trzeciorzędu.
W niektórych okresach geologicznych zwanych salinarnymi, panowały korzystne warunki
powstawania złóż soli. Na ogół były one związane z półkulą północną, a ich rozmieszczenie
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uzależnione było od ogólnych warunków klimatycznych. Do takich okresów zalicza się
dewon, górny perm (cechsztyn) i trzeciorzęd (miocen). Największe światowe złoża soli
kamiennej należą do cechsztynu, natomiast do najbardziej rozpowszechnionych zalicza się
złoża trzeciorzędowe.
Zasoby zawarte w złożach soli kamiennej szacuje się na rzędu
Mg, w tym
w wysadach solnych zasoby kształtują się na poziomie rzędu
Mg (Roskill 1991).

2. Złoża soli w Polsce
Formacje solonośne w Polsce związane są z: górnym permem (cechsztyn), triasem
i trzeciorzędem (miocen). Złoża soli kamiennej o wartości przemysłowej występują w dwóch
formacjach: cechsztyńskiej i mioceńskiej.
Cechsztyńska formacja solonośna obejmująca ziemie polskie, rozprzestrzenia się w swoim
pierwotnym zaleganiu na obszarze: Morza Północnego, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec,
Danii, Polski i Litwy. Zalega ona w swego rodzaju zagłębieniu, przykryta formacjami
systemów mezozoicznych i kenozoicznych. Stąd pochodzi określenie „cechsztyńskie zagłębie
solne Europy Środkowej" (Poborski 1976).
Formację cechsztyńską stanowi naprzemianległy zespół warstw soli kamiennej z towarzyszącymi im miejscami solami magnezu i potasu, następnie gipsu i anhydrytu, dolomitu,
wapienia i marglu oraz takich osadów nieewaporacyjnych jak iły (iłowce), mułowce,
piaskowce i zlepieńce.
W pełnym wykształceniu stratygraficznym, cechsztyńska formacja solonośna dzieli się
na cztery następujące piętra:
Z1 — sole najstarsze
Z2 — sole starsze
Z3 — sole młodsze
Z4 — sole najmłodsze.
Wszystkie piętra nakładające się bezpośrednio na siebie tworzą serię solną, jako większą
jednostkę stratygraficzną, stanowiącą ponad 80% w kolumnie stratygraficznej formacji.
Resztę zajmuje osad iłowy lub osad typu mieszanego tj. ewaporacyjno-iłowy, np. zuber
jako ił solny (Poborski, Ślizowski 1985).
Formacja cechsztyńska pokrywa około 2/3 powierzchni Polski i granica jej zasięgu
w kierunku południowo wschodnim znajduje się w naszym kraju. Zgeneralizowany szkic
opublikowany przez J. Poborskiego (1976) pt. „Nowsza mapa stosunków litofacjalnych
w zagłębiu cechsztyńskim w Polsce" przedstawia rysunek 1.
Rozgraniczono na nim w przybliżeniu 3 następujące pola facjalne:
— pole facji chlorkowej (soli kamiennej) z solami potasu i magnezu,
— pole facji chlorkowej bez soli Mg i K,
— pole facji siarczanowo-węglanowej litoralnej.
Granice pomiędzy poszczególnymi polami facjalnymi mają bardzo nieregularny przebieg.
Na przeważającym obszarze zagłębia solnego seria solna zalega w normalnym ułożeniu
na dużych głębokościach. W obszarze Polski środkowej w pasie tzw. Wału Kujawskiego,
formacja cechsztyńska zapadła się do głębokości rzędu 5 km. Na tym obszarze zagłębia
możliwości górnicze wiąże się z strukturami solnymi, przebijającymi się przez pokrywę
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Rys. 1, Szkicowa mapa litofacjalna zagłębia cechsztyńskiego
Fig. 1,, Sketchy litofacial map of zechstein basin

mezozoiczną czyli z wysadami solnymi. Na obrzeżu zagłębia formacja cechsztyńska zalega
w normalnym ułożeniu na głębokościach mniejszych tj. od 2000—500 m od powierzchni.
Są to następujące regiony:
— wycinek regionu monokliny przedsudeckiej o przebiegu N W i SE. W granicy tego
wycinka znajduje się większa część LGOM;
— w pomorskim regionie geologicznym tzw. wyniesienia Łeby od południka Łeby na
zachodzie po Zatokę Pucką na wschodzie.
Lokalizację regionów przedstawiono schematycznie na rysunku 2.
Wysady solne, jako masywy przebijające się z dużych głębokości poprzez nadkładowe
formacje skalne, odznaczają się dużą wysokością w profilu poprzecznym w stosunku do
ich szerokości. Nie są monolitami z soli kamiennej, są zbudowane zwykle z szeregu warstw
solnych naprzemianległych z warstwami płonnymi, z których składa się seria solna. Wewnątrz
wysadu solnego występują:
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Rys. 2 , Ogólna regionalizacja soli w Polsce
Fig. 2. Main regions of salt occurrence in Poland

— nasilone sfałdowania warstw serii solnej, przy czym amplituda fali fałdowej bywa
bardzo wysoka w stosunku do długości tej fali;
— duże nabrzmienie w miąższości warstw solnych na przegubach fałdowych;
— sole chlorkowe starsze (stratygraficznie) skupione w jądrach antyklin przebijają się
w górę poprzez wysklepione młodsze warstwy solne i płonne na kształt pomniejszych
wysadów w obrębie większych struktur (Slizowski 1983).
Powyższe zjawiska tektoniczne obrazują: przekrój geologiczny wysadu w Kłodawie
przedstawiony na rysunku 3 i mapa geologiczna wycinka złoża solnego w Kłodawie
przedstawiona na rysunku 4.
Sklepienie struktury solnej pokrywa tzw. czapa solna, która jest niejednorodnym utworem
zwietrzehnowym gipsowo-iłowym, pozostałością po zługowaniu soli chlorkowych. Grubość
czapy solnej świadczy o tym, jakł odcinek pionowy wysadu został zniszczony w procesie
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Rys. 3 Przekrój geologiczny wysadu Kłodawa (wg J. Poborskiego)
Fig. 3. Geologie section of Kłodawa dome (according to J. Poborski)

naturalnego ługowania (Poborska-Młynarska 1984). W czapie gipsowej rozwijają się typowe
zjawiska krasowe, czyniąc ją środowiskiem o trudnych warunkach dla drążenia szybów.
W regionie środkowopolskim występuje kilkanaście struktur solnych o generalnej orientacji
ich osi podłużnej NW-SE. Ich lokalizację określoną na podstawie interpretacji materiałów
geofizycznych i geologicznych przedstawia rysunek 5.
Wielkość wysadów mierzona powierzchnią zwierciadła solnego waha się w szerokich
granicach od 0,3 do 38 km . Uderzająca jest dysproporcja w ich wielkości, mierzona
kubaturą masy wysadów. Głębokość zwierciadła solnego, zależna od regionalnych stosunków
hydrogeologicznych, waha się od 120—490 m, przeważnie wynosi 200—300 m.
Zestawienie wysadów solnych regionu środkowopolskiego i ich ważniejszych parametrów
geologicznych przedstawia tabela 1.
Ważne wnioski górnicze wynikają z nakreślonego obrazu budowy wewnętrznej wysadów
solnych w regionie środkowopolskim. Mianowicie: przemysłowe skupienia soH, jako właściwe
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Rys. 4. Mapa geologiczna wycinka złoża solnego Kłodawa (wg J. Poborskiego)
Fig. 4. Geologie map of Kłodawa salt deposit fragment (according to J. Poborski)

złoża znajdują się w wysadzie w antyklinach, w jądrach których skupia się największe
bogactwo białawych soli kamiennych, zawierających do 97,5% NaCl.
Z budową wewnątrzną wysadów wiąże się zjawisko bardzo stromego zapadania warstw
serii solnej wgłąb, wewnątrz antyklin, stąd o kubaturze skał użytecznych daje pojęcie
sumaryczna powierzchnia tych antyklin w przekroju całego wysadu na poziomie kopalnianym
lub na zwierciadle solnym (Ślizowski 1983).
Z wymienionych w tabeli 1 wysadów solnych eksploatacją objęte zostały wysady:
Wapno, Inowrocław, Kłodawa, Góra, Mogilno, W wysadach Wapno i Inowrocław eksploatacja
została zakończona, a wyrobiska zlikwidowano przez zatopienie.
Cechsztyńska formacja solonosna w rejonie geologicznym monokliny przedsudeckiej
zalega w normalnym ułożeniu z ogólnym upadem na NE pod kątem kilku stopni. Region
południowo-zachodni obejmuje wycinek monokliny o powierzchni około 350 km , zlokalizowany w rejonie LGOM.
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Rys. 5. Srodkowopolski okręg struktur solnych
Fig. 5. Central Poland district of salt structures

Miąższość formacji cechsztyńskiej w jego granicach powiększa się nierównomiernie
od kilku metrów w południowej części do kilkuset metrów w północnych krańcach
okręgu.
W największej miąższości formacja solonośna wykształcona jest w piętrze soli najstarszych
(Zl). Sole kamienne występują we wszystkich czterech cyklotemach, przy czym sole
wyższych pięter, występujące w północnej części regionu, posiadają znacznie mniejsze
miąższości.
Pokładowe złoże najstarszej soli kamiennej (Zl), występujące pomiędzy anhydrytem
dolnym a anhydrytem górnym zalega w zmiennej miąższości, która w granicach LGOM
wzrasta po upadzie do 200 m, natomiast po wznosie ulega wyklinowaniu na granicy
południowego zasięgu.
Rozciągłoś(5 złoża przebiega w kierunku NW-SE. Zapada ono zgodnie z generalnym
zaleganiem formacji pod kątem 3 — w kierunku NE.
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Tabela 1. Zestawienie wysadów solnych regionu środkowopolskiego i ich ważniejszych parametrów
geologicznych
Table 1. Salt domes tabulation in central Poland region and their important geologie parameters
Wymiary

Powierzchnia

długość [km]

szerokość [km]

wysadu [km ]

antyki in [km^]

Głębokość
zwierciadła soli
[m]

Wapno

0,9

0,4

0,30

0,26

160—170

Bełchatów (Dębina)
Góra
Inowrocław

0.9
1,2
2,5
4,5

0,6
1,0
1,0

0,50
1,00
2,00

0,44
0,74
1,28

170—215
103 143
120—190

1,2

4,00

2,24

225

3,2

2,2

5,90

3,00

5,8
3,7
5,5

1,5
3,3
3,5

7,50
9,50
16,50

3,30
4,37
6,06

ok. 310
220—260
235 280
450—490

6,7

4.1

21,00

7,89

ok. 370

25,0

1,7

37.50

12,37

100—360

Wysad

Izbica Kujawska
Lubień
Mogilno
Łanięta
Damasławek
Rogoźno
Kłodawa

2

555

Wpływ tektoniki, oprócz zmian miąższości wyraża się także przemieszczeniami w pionie
pokładu soli. Oprócz uskoków zrzucającycłi znacznie spąg pokładu soli, wystąpić mogą
mniejsze o niewielkich zrzutacłi, w odległości 300—400 m od siebie.
Głębokość zalegania powierzchni stropowej złoża wynosi w południowej części obszaru
(odw. 5-71) 627,6 m, natomiast w północnej części (odw. S-455) 1398,2 m przy miąższości
warstw 141,8 m (Garlicki 1988).
W profilu pionowym złoże składa się z szeregu warstw soli kamiennej, różniących się
petrologicznie; przeważają sole średnio- i gruboziarniste. Zmienny jest stopień zanieczyszczenia skały solnej, zależny w głównej mierze od zawartości i rozmieszczenia anhydrytu
i substancji ilastej. Jakość soli waha się w granicach 90—99,5%. Na ogół przeważa sól
o zawartości około 97,5% NaCl.
Na obszarze monokliny przedsudeckiej udokumentowano dotychczas — jako kopalinę
towarzyszącą złożom łupku miedzionośnego — złoże soli kamiennej Sieroszowice. Nadmienić
należy, że sól kamienna zalega na pozostałych obszarach górniczych: Bytom Odrzański,
_^

_

•

Głogów, Głogów I, Głogów II, Głogów III, Zukowice-Jaczów.
Region północny zlokalizowany jest na obszarze tzw. wyniesienia Łeby, obejmując
obszar od południka Łeby na zachodzie po Zatokę Pucką na wschodzie. W jego obrębie
występują dwa pola facji chlorkowej: z solami Mg i K i bez tych soli, przy czym
zdecydowana większość przypada na pole facji chlorkowej z solami potasowo-magnezowymi,
przynależne do cyklotemu Z i .
Cechsztyńska formacja solonośna zalega w tym rejonie na utworach syiuru z upadem
w kierunku z N W na SE.
W profilu pionowym wydzielić można 3 cyklotemy Z l , Z2, Z3, przy czym w odwiercie
Łeba cechsztyn reprezentowany jest przez utwory cyklotemu Z l , natomiast w odwiercie
Mechelinki przez wszystkie 3 cyklotemy.
Cyklotemy Z2 i Z3 o małej miąższości występują w zasadzie jako facja siarczanowowęglanowa.
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Najpełniej wykształcone są utwory cyklotemu Z l . Obejmują one osady zalegające
w normalnej kolejności sedymentacji ewaporatów. Utwory poziomu soli kamiennej najstarszej
występują na całym obszarze regionu, posiadają formę pokładu o zmiennej miąższości,
która waha się w przedziale 3,8—225,7 m. Największym miąższościom soli kamiennej
odpowiadają minimalne miąższości anhydrytu dolnego.
Kompleks solny wykształcony jest w dwu odmianach. W generalnym ujęciu, poniżej
występują sole „czyste", laminowane anhydrytem, bez znacznego zanieczyszczenia. Powyżej
zalega sól różnoziarnista, zanieczyszczona domieszkami iłu i anhydrytu oraz sporadycznie
polihalitu. W niektórych obszarach (Chłapowo, Mieroszyno, Widowo) wśród najstarszej soli
kamiennej występują pokłady polihalitu o grubości od 0,2 do 14,4 m, odpowiadające
poziomom najstarszej soli potasowej (Dębski 1983).
W generalnym ujęciu sekwencji całego kompleksu złoża solnego można wyróżnić, idąc od dołu:
— sól na kontakcie z anhydrytem dolnym, zanieczyszczoną anhydrytem (warstewki),
— sól w mniejszej ilości warstwowaną anhydrytem,
— sól czystą bez wyraźnych zanieczyszczeń,
— pokład anhydrytu z halitem lub polihalitu z halitem,
— sól zanieczyszczoną iłem, anhydrytem i polihalitem, gruboziarnistą,
— sól z przewarstwieniami chlorkowych soli potasowo-magnezowych.
Jakość soli kamiennej całego kompleksu określono w przedziale 97—98% NaCl.
Na obszarze regionu północnego udokumentowano dotychczas 3 złoża soli kamiennej:
— złoże Łeba,
— złoże Mechelinki,
— złoże w rejonie Zatoki Puckiej.
Mioceńska formacja solonośna zalega wąskim pasem na obszarze zapadliska przedkarpackiego, od Górnego Śląska przez okolice Krakowa i Tarnowa, Dębicę po Przemyśl.
W podłożu formacji solonośnej występują na Śląsku utwory karbonu, w rejonie od Krakowa
do Dębicy utwory jury i kredy, natomiast w rejonie Rzeszowa utwory prekambru (Garlicki 1988).
W rozprzestrzenieniu ewaporatów mioceńskich występują typowe zmiany facjalne. Rozciągająca się w kierunku W — E facja chlorkowa otoczona jest facją siarczanową, a ta
z kolei przez fację węglanowo-litoralną.
Miąższość formacji solonośnej wzrasta w kierunku wschodnim od około 250—400 m
w rejonie Wieliczki, około 600 m koło Bochni do ponad 1000 m w rejonie Tarnowa.
Utwory formacji solonośnej podzielono na 3 jednostki litostratygraficzne:
— serię podsolną (warstwy skawińskie),
— serię solną,
— serię nadsolną (warstwy chodenickie).
Seria solna facji chlorkowej jako pokłady soli kamiennej z przeławiceniami iłowców
anhydrytowych oraz odpowiadająca im facja siarczanowa, osadziła się w dwóch obszarach
sedymentacyjnych:
— na Górnym Śląsku, w okolicach Rybnika-Orzesza oraz
— wzdłuż brzegu Karpat, od Wieliczki po okolice Tarnowa i Pilzna, gdzie zwęża się
i następnie rozszerza w rejonie od Rzeszowa do Przemyśla (Garlicki 1988).
Pokłady soli kamienn^ przewarstwione iłowcami anhydrytowymi lub piaszczystymi
występują w 3 lub 4 cyklotemach, w których sole różnią się stopniem zanieczyszczenia
98

Plenary session

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
częściami nierozpuszczalnymi (piasek, części ilaste), barwą i wielkością kryształów. Miąższość
warstw soli kamiennej w ułożeniu autoclitonicznym w zacłiodniej części zbiornika wynosi
około 20 m, w centrum wzrasta do 70 m, natomiast na wsctiodzie maleje do 15 m.
W wyniku ostatniej fazy górotwórczej Karpat, formacja solonośna w skrajnej południowej
strefie zalegania objęta została wielkim nasunięciem brzeżnycłi jednostek fliszowycłi na
formację solonośną. Osady mioceńskiej formacji solonośnej zostały sfałdowane i przesunięte
przez skały fliszu karpackiego w kierunku północnym, na autocłitoniczny miocen Przedgórza
(Poborski, Skoczylas-Ciszewska 1962, 1963).
Obraz zaburzeń tektonicznych w obrębie jednostki nasuniętej jest bardzo zawikłany,
powodując powtarzanie się w profilu pionowym utworów tego samego poziomu stratygraficznego. Można więc przyjąć, że nasunięte przykarpackie złoża soli zostały uformowane
przez procesy tektoniczne i stanowią przykład tzw. wtórnego wzbogacenia serii solnej.
Na tle powyższych zaburzeń można na Podkarpaciu wydzielić następujące formy
rozpoznanych złóż ewaporacyjnych (Ślizowski 1983):
— seria ewaporatów o stosunkowo małej miąższości, ułożona prawie poziomo w pozycji
autochtonicznej na utworach starszych,
— seria częściowo zmieniona z pozycji autochtonicznej przez spiętrzenie przed nadległą
jednostką tektoniczną tzw. seria paraautochtoniczna,
— seria ewaporatów ułożona bardzo nieregularnie, najczęściej mocno spiętrzona, z zawikłaną budową w pozycji allochtonicznej o stosunkowo dużej miąższości pokładów,
— seria złoża bryłowego, występującego w złożu solnym Wieliczki.
W wyniku geologicznych prac poszukiwawczych w rejonie Zapadliska Przedkarpackiego
udokumentowano następujące złoża soli: Wieliczka, Barycz, Bochnia, Siedlec-Moszczenica,
«

Łężkowice, Rybnik-Zory-Orzesze, Wojnicz, z których 5 pierwszych objętych zostało eksploatacją.

3. Zasoby
Zasoby złóż soli kamiennej w Polsce są największe ze wszystkich kopalin użytecznych.
Udokumentowane zasoby w poszczególnych regionach wg stanu na 31.12.1997 r. według
Państwowego Instytutu Geologicznego przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Zestawienie zasobów geologicznych-bilansowych złóż soli kamiennej wg stanu na 31.12.1997
według PIG [min Mg
Table 2. Recoverabie reserves tabulation of rock-salt deposits according to state on 31.12.1997 according
to PIG [min Mg:
Stan
rozpoznania

Zasoby geolog.-bilansowe
Lp.

1.
2.
3.
4.

Region

Srodkowopolski
Monoklina przedsudecka
Północny
Południowy
Ogółem
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Ilość
złóż

11
7
3
5

A + B + Cl

C2

954.4
936,4
157,0
391,4

20033.6
2 936,4
18 406,0
81,5

31 920,7

80419,2

41 457.6

38 961,6

razem

51
2
21
4

2 751,0
4 289,9

Zasoby

A + B + C
[%]

przemysłowe

39
100
86
2

7 435,1

1,9
7 437,0
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Jak wynika z powyższego zestawienia, stopień rozpoznania zasobów udokumentowanych
dla zagospodarowania górniczego jest wystarczający, gdyż zasoby rozpoznane — kategorie
A + B + Cl — stanowią 52% ogółu zasobów, przy czym jest on zróżnicowany i bardzo
niski dla złóż mioceńskich, co świadczy o wyczerpaniu się złóż zagospodarowanych.
Stan zagospodarowania złóż soli przedstawia tabela 3.
Zasoby złóż, w których zlokalizowane są czynne kopalnie według stanu na 3i.12.1997 r.
przedstawia tabela 4.
Kryteria bilansowości dla złóż soli kamiennej przedstawia tabela 5.
Tabela 3. Zagospodarowanie złóż soli w Polsce
Table 3. Management of salt deposits in Poland
Rodzaj kopalni

Cechsztyńskie

Przeznaczenie docelowe

Wieliczka
Barycz

podziemna
częściowa likwidacja
odwiertowa z powierzch. eksploatacja i częściowa
likwidacja

kopalnia zabytkowa
wysypisko m. Krakowa

Bochnia

podziemna

kopalnia zabytkowa
zbiornik podziemny gazu
likwidacja

Mioceńskie

Stan zagospodarowania

Siedlec-Moszczenica
Łężkowice

częściowa likwidacja
w stanie likwidacji
podziemna
odwiertowa z powierzch. w likwidacji

Wapno

podziemna

zlikwidowana

Solno

podziemna

zlikwidowana

Góra

odwiertowa z powierzch. eksploatacja

częściowa likwidacja
i zbiorniki podziemne

Mogilno

odwiertowa z powierzch. eksploatacja

Kłodawa

podziemna

eksploatacja

likwidacja

Sieroszowice

podziemna

rozcięcie złoża

brak ustaleń

brak ustaleń

Tabela 4. Zasoby eksploatowanych złóż (stan 31.12.1997) według Państwowego Instytutu
Geologicznego [min Mg]
Table 4. Exploited deposits resources (state 31.12.1997) according to Państwowy Instytut
Geologiczny [min Mg]

Zasoby bilansowe
Złoża
A + B + Cl
Mioceńskie
Wieliczka
Barycz
Siedlec-Moszczenica
Cechsztyńskie
Góra

C2

razem

Zasoby
przemysłowe

tyl ko zasoby pozabilansc)we
1,9
79J

pozabilansowe
108,2

Mogilno I
Mogilno II
Kłodawa
Sieroszowice

572, l
486,4
2 515,6
952,3
2 936,4

I 359,0
1 437,9
1 170,2

Razem

7 544,4

4 075,3

1.9

1.9

187,9
l 931.1
1 924,3
3 685,8
952,3

1 667,4
1 924,3
3 685,8
157,6

2 936,4
11 619,7

7 437,0

Jak wynika z tabeli 4, stan rozpoznania w złożach zagospodarowanych jest wysoki i w kategori A + B + C
wynosi 65%; w złożach mioceńskich 43%; w złożach cechsztyńskich 65%.
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Tabela 5. Kryteria bilansowości złóż soli kamiennej
Table 5. Balance criteria of rock-salt deposits

Lp.

Rodzaj

1. Minimalna zawartość
NaCI w złożu objętym

Jednostka

%

Złoże wysadowe

Złoże mioceńskie

ekspl. „sucha" ekspl. odwiertowa
Kłodawa
z powierzchni

śr. 96„5

eksploatacja
podziemna

ekspl. odwiertowa
z powierzchni

60

60

40

40

6,5

12

1 400

456/520*

370

910

11

128

21

śr. 80

eksploatacja
2. Maksymalna zawartość
części nierozpuszczalnych
3. Maksymalna średnia
zawartość składników
szkodliwych

%
Mg^""

%

0,21

K^

0,63

4. Minimalna grubość
warstwy złoża
5. Minimalna głębokość
(końcowa) eksploatacji
6. Maksymalna głębokość
(początkowa) eksploatacji
7. Minimalna zasobność
złoża

M.

10
150 m od

M.

M.

zwierciadła solnego
1 000

Mg/m^

8. Minimalna ilość
zasobów geologicznych
Minimalna grubość
9.
filara brzeżnego
10. Inne wymagania

min Mg

105

m

nielimitowana

50

złoże
niezawodnione

minim. wymiary
bryły solnej
2500 m^

dodatkowe ustalenie dla Kopalni Siedlec-Moszczenica

4. Baza produkcyjna
Wyróżnia się 3 rodzaje soli:
— sól kamienną — urabianą przy pomocy materiału wybucłiowego lub mechanicznie,
— sól w solance — j a k o roztwór nasycony NaCl w wodzie o stężeniu 302,5—3łO g/dm^,
stanowiący surowiec do produkcji soli warzonej lub bezpośrednio w przemyśle cłiemicznym.
— sól warzoną — powstającą w wyniku odparowania solanki w warzelni soli.
Zdolności produkcyjne producentów soli w Polsce w 1995 r. i prognozowane w 2000 r.
przedstawiono w tabeli 6.
Sesja plenarna
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Tabela 6. Zdolności produkcyjne producentów soli kamiennej (NaCl) w Polsce
Table 6. Production abilities of rock-salt producers in Poland

Rodzaj

Lp.

1.

^

Zdolność prod. [tys. Mg]

—
Producenci

1995 r.

Sól kamienna
Kopalnia Kłodawa

820
700

900
700

120

2{K)
3 015

Kopalnia Barycz

3 110
60
50

Kopalnia Góra
Kopalnia Mogilno

1 300
I 700

1 300
1 700

Kopalnia Wieliczka

710
110

705
15

warzelnia Janikowo
zakład odsalania Dębieńsko

520
80

520
llO

Kopalnia Sieroszowice
2.

3.

2000 r.

Sól w solance
Kopalnia Wieliczka

Sól warzona

15

ZA ANWIL S.A. Włocławek

4.1. P r o d u k c j a

soli

60

kamiennej

Kopalnia Soli Kłodawa produkuje sól kamienną w czterech polach eksploatacyjnych,
w przedziale głębokości 600—750 m; w polu 2, 3, 5 sól spożywczą i przemysłową, w polu
4 sól drogową. W kopalni wdrożono kilka systemów eksploatacji. Obecnie na większych
głębokościach stosowany jest system komór niskich z przodkiem spągowo-schodowym
w dwóch odmianach, przedstawiony na rysunku 6.
Eksploatacją objęta jest sól występująca w pokładach o znacznej miąższości, spełniająca
kryteria zawartości NaCl w kopalinie zgodnie z normą PN-86/C-8408I.

Zawartość [%]
Skład
sól kamienna
NaCl
Ca^^
Mg^^
cz. nierozpuszczalne w H2O
K4Fe(CN)6

97,50

sól drogowa
97,5

90,0

0.45
0,05

0.4
0,05

1,0

1.0

0,5

0.7—8,0
antyzbrylacz

Na bazie powyższych soli produkowane są następujące gatunki: sól jadalna jodowana,
spożywcza, przemysłowa i drogowa oraz lizawki solne.
Z uwagi na zagrożenie, złoże kłodawskie zaliczone zostało do:
— III stopnia zagrożenia wodnego
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A.

urabianii wielósiopnhi^t

B- B

3.S«

chedoik

A-A

ventylacyjny^

7

6-

chodnik
Komorowy

atazi.
eeamiacza

B.

ur<Maiue jednostopniowć
>

długie etvory
strzałowe

B-B

A-£3

«gar,nlacz
Ljatwór
zsypowy

chodnik
koiDoro>0'
B

- koaora nlcka

chodnik

weatylacjrjny-

komora wyaoka^

chodnik doJiciOKY

Rys. 6. System eksploatacji komorowy kopalni Kłodawa z urabianiem spągowym (komory niskie)
Fig. 6. Floor mining chamber system (Iow chambers)

— II kategorii zagrożenia metanowego
— III kategorii zagrożenia wyrzutami gazów i skał.
Jakkolwiek dopływy do kopalni są niewielkie, z szybów 18 dm'^/h i ze 126 zjawisk
a
wodnych 3 dm7łi, to z uwagi na budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne w kopalni
istnieje poważne zagrożenie wodne, które może przejść w rzeczywiste, wymuszające
ograniczenia produkcji, a nawet przystąpienie do likwidacji w krótszym niż planowano
okresie czasu (2025 r.).
W kopalni Sieroszowice w pokładzie soli o miąższości około 50 m, zalegającym od
27—110 m (najczęściej 40—60 m) nad pokładem łupku miedzionośnego, wdrożono wykonanie
sieci chodników o dużych przekrojach, wkomponowanych w model kopalni miedzi.
Chodniki

zlokalizowano około 400 m na płn-zach od szybu SWl

na

głębokości

920—950 m.
Urabianie mechaniczne kombajnami typu AM-50 (wzmocniony) i Paurat.
Zawartość NaCl w uzyskiwanym urobku waha się w przedziale 97,5—98,5%.
4,2. P r o d u k c j a

soli

w

solance

Sól w solance produkują dwie kopalnie założone w wysadowych złożach soli: Góra
i Mogilno. W wy sadzie Góra rozpoczęto w 1968 r. eksploatację metodą dynamicznego
ługowania soli odwiertami z powierzchni w odmianie stropowej, w przedziale głębokości
1200—300 m z zachowaniem ochronnej półki stropowej o grubości około 200 m.
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Wdrożona nowa metoda eksploatacji dynamicznej w odmianie wielostopniowej stropo
wo-bocznej prowadzona jest w 13 odwiertach (rys. 7).
FA2A.
trtastrt/owti itipioclaeJa

FAZA U - podłitowMit
tkspiócUtJ^ łwustrtfawi

FAZA lit-iksplMiacJa
iriiUMrt/^wa

f

I

B

f

s s ^ kieniDck lugowuiia złota soli
^ kieruock ruchu solanki
—* kierunek ruchu wody
Rys. 7. System eksploatacji odwiertowej w odmianie stropowo-bocznej
Fig. 7. Bore-hole mining system (multidirection version)

Poziomy obrys pionowej komory ługowanej wokół odwiertu, powinien posiadać teoretycznie kształt koła o średnicy 50 m. W rzeczywistości różni się on jednak od teoretycznego,
występuje zarówno znaczne rozługowanie jak i nierozwinięcie komory,
•1

Całkowita objętość pojedynczej komory eksploatacyjnej wynosi 1—1,5 min m ' .
Kopalnia solankowa w Mogilnie od 1986 roku prowadzi eksploatację we wschodniej
części wysadu metodą dynamiczną w odmianie stropowo-bocznej, w przedziale głębokości
1400—400 m ppt. Przy docelowej wysokości komór 1000 m i średnicy 50 m, objętość
każdej komory wyniesie około 2 min m*.
Obie kopalnie produkują solankę przemysłową (SWW-1212-300) zgodnie z normą
BN-86/6011-07, która określa:
g/dm 3
NaCl
min.
305
subst. nierozpuszcz. w H2O
g/dm 3
max.
0,03
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3

2-f

Ca
niax.
1,0
g/dm
3
Mg^"^
max.
0,65
g/dm
3
k'"^
max.
2,0
g/dm
3
S04^"
max.
2,4
g/dm
pH roztworu solnego
6—9
Solanka stanowi surowiec dla przemysłu cłiemicznego (produkcja sody kalcynowanej,
chloru i sody kaustycznej) i produkcji soli warzonej w Janikowie. Zdolności produkcyjne
kopalń znacznie przekraczają popyt i bez dodatkowych inwestycji nie mogą być wykorzystane.
W południowym rejonie Polski solankę produkuje kopalnia w Baryczy, która dosyca
wody kopalniane kopalni Wieliczka o stężeniu 100 g NaCl/dm'.
Eksploatacja prowadzona jest metodą ługowania odwiertami z powierzchni w odmianie
bocznej, dostarczając solankę zgodnie z normą BN-86/6011-07 o zawartości:
min.
302,5
NaCl
g/dm^
niax.
g/dm-^
1,9
g/dm^
max.
0,1
max.
g/dm^
0,1
3
4,0
SO4 '
max.
g/dm
6 8
pH roztworu
Przewiduje się czas trwania produkcji do roku 1999.
4.3. P r o d u k c j a

soli

warzonej

Sól warzona z solanki nasyconej produkowana jest w warzelni:
— w Janikowskich Zakładach Sodowych
— w Kopalni Soli Wieliczka.
Instalacja warzelnicza w Janikowie zbudowana jest na licencji szwajcarskiej firmy ESSER
WYSS z podstawowym urządzeniem — baterią, składającą się z czterodziałowych aparatów
wyparnych z zewnętrznymi wymiennikami ciepła i wymuszoną cyrkulacją solanki.
Jakość soli warzonej mieści się w wymaganiach normy PN-86C-84081/02 i przedstawia
się następująco:
NaCl
99,8
%
H2O

0,08

%

cz.nierozp.
pH 1 %
Ca^""

0,015
%
6—8
50
mg/kg
1
mg/kg
S04^'
250
mg/kg
Instalacja warzelnicza w Wieliczce z aparatami typu Roberta została uruchomiona
w 1913 r. Mimo szerokiego zakresu modernizacji, posiada technologię o gorszych parametrach technologicznych niż warzelnia Janikowa.
Od roku 1999 kopalnia Wieliczka przewiduje selektywny rozdział wód kopalnianych
i odprowadzenie wód o małym zasoleniu do cieków powierzchniowych oraz zagęszczanie
solanek w instalacji warzelniczej z produkcją 15 tys. Mg/rok.
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Zakłady Azotowe Anwil S.A. we Włocławku, w procesie produkcji cłiloru, bazującym
na solance z kopalni Góra, uzyskują sól warzoną wypadową. Od roku 1997 sól ta nie jest
zużywana w procesie produkcyjnym, lecz przeznaczona na zbyt.
4.4. S ó l

z zasolonych

wód

KWK

Przeprowadzona w 1995 r. przez IGSMiE-PAN analiza (Slizowski i in. 1996) wykazała, że
wielkość odprowadzanych wód z KWK w 1993 r. wyniosła:
do zlewni Wisły
337.4 m^/24 h
— grupa I—II
— grupa III—IV
180.5 m^/24 h
do zlewni Odry
— grupa I—II
115,9 m^/24 h
103,6 m^/24 h
— grupa III—IV
ładunki chlorków (Cl ) wyniosły odpowiednio:
do zlewni Wisły
3,890 Mg/24 h
do zlewni Odry
1,470 Mg/24 h
gr. IV
\koda gr. ///

U
^Koda edsolona

s

woda gr. III

Ib
il

%1/oda odJctoM

1 ^

Naa (99.5%)

lońdtnsat

luf i pękfyMliczn<
(do itaUz^ pn<r^kŁ}

1 - lUcja odwrteoncj osmozy RO
xprzy|Ottv%nkffl wstępnym
2 • po4crawict
3 • iuej« wypaikowi RCC
4 * icpuacor CaSO«
S^kiywliiJiiorNia

Rys. 8. Schemat blokowy odsalania wód kopalnianych metodami R O i RCC — Dębieńsko
Fig. 8. Błock diagram of mine waters desalting with R O and RCC methods — Dębieńsko
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co odpowiada odprowadzaniu ilości NaCl w skali roku:
do zlewni Wisły
2,02 min Mg
do zlewni Odry
0,78 min Mg
Do utylizacji soli z wód zasolonych wybudowano 2 instalacje odsalania:
1. Instalacja wg technologii GIG (Dębieńsko I) oparta na selektywnej krystalizacji
chlorku sodowego oraz siarczanu wapniowego. Proces technologiczny zachodzi w 12 stopniowym układzie wyparnym z adiabatycznym rozprężaniem solanki w zakresie temperatur
120—55°C.
2. Instalacja wg technologii Resources Conservation Company (RCC), w której układ
wyparny składa się z jednostopniowej wyparki z opadowym filmem i recyrkulacją solanki,
turbosprężaniem oparów warzelniczych oraz separatora gipsu i kryształów soli z turbosprężaniem oparów (Dębieńsko II).
W instalacji zaprojektowano wstępne zagęszczanie wód III grupy metodą odwróconej
osmozy (rys. 8)
Jakość uzyskanej soli w porównaniu z solą z Janikowa przedstawia się następująco:
Wielkość
Wyszczególnienie

Jednostka
Dębieńsko i

NaCl

%
mg/kg
mg/kg
mg/kg

98
<2 000
<I 000
150—300

iiig/kg

<5 000

Dębieńsko 1!
99,5
<60
<400
50
<2 000

Janikowo
99,8
50
1
250

Jak wynika z zestawienia, zawartość podstawowych składników w soli z Dębieńska
znacznie odbiega od ich zawartości w produkcie z warzelni w Janikowie, co można
tłumaczyć całkowicie odmiennym składem solanek oraz niestosowaniem wstępnego ich
uzdatniania w procesie warzenia.
Planowany zakład odsalania wód kopalnianych przy Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu,
zgodnie z pierwotnymi założeniami powinien użytkować wody kopalniane grupy IV z KWK
Czeczott, Piast i Ziemowit w ilości 32 640 m'/dobę, co odpowiada 1200 tys. Mg NaCl rocznie.
W świetle programu restrukturyzacji przemysłu węglowego, w tym zakresie wystąpi
zapewne korekta.
Podstawowy węzeł wydzielania NaCl składać się będzie — podobnie jak w instalacji
Dębieńsko II — z dwóch podstawowych zespołów:
— zespołu zatężania słonych wód, w skład którego wchodzą: układ wyparny, składający
się z jednostopniowych wyparek z opadającym filmem i recyrkulacją solanki z turbosprężaniem
oparów oraz separatora gipsu,
— zespołu krystalizacji soli z turbosprężaniem oparów oraz wirówkami, w których
wydzielana jest sól.
Podawana do węzła surowa woda kopalniana pozbawiana zostanie twardości węglanowej
przy użyciu HCl, którego neutralizacja następuje przy zastosowaniu NaOH.
Utylizacja ługów pokrystalicznych obejmować będzie następujące węzły technologiczne:
— węzeł wydzielania jodu i bromu,
Sesja plenarna

107

Schooi of Underground Mining '99
— węzeł wydzielania chlorku potasowego (KCl),
— węzeł wydzielania wodorotlenku magnezowego (Mg(0H)2).
Analizę rentowności przedsięwzięcia przeprowadzono przy przyjęciu sprzedaży wysokiej jakości produktów po cenacłi światowych i chlorku wapniowego w wysokości
30% cen światowych.
Na obecnym etapie nie podjęto decyzji realizacyjnych dotyczących budowy i finansowania.

5. Produkcja i wykorzystanie soli
Zastosowanie soli jako surowca w przemyśle chemicznym stało się głównym czynnikiem
decydującym o wielkości światowego zapotrzebowania na sól.
Obecnie sól wykorzystywana jest głównie jako:
— sól przemysłowa (surowiec wyjściowy do produkcji chloru, sody kalcynowanej
i kaustycznej, kwasu solnego, chlorków i innych związków oraz jako surowiec pomocniczy
w przemyśle rafineryjnym i energetycznym),
— sól konsumpcyjna (dodatek do potraw i produktów spożywczych),
— sól drogowa (zwalczanie gołoledzi w kolejnictwie, drogownictwie i gospodarce
komunalnej),
— inne zastosowanie (rolnictwo, hodowla, leśnictwo, przemysł papierniczy, farmaceutyczny, garbarski).
Udział przedstawionych kierunków wykorzystania soli w globalnym zapotrzebowaniu
świata ilustruje tabela 7.
Na przestrzeni lat zapotrzebowanie świata na sól stale wzrastało. Zapotrzebowanie to
wynosiło:
— w latach trzydziestych
około 33 min Mg
— w latach sześćdziesiątych
około 88 min Mg
— obecnie
około 186 min Mg
Udział Polski w światowej produkcji wynosi około 1,8%.
Tabela 7. Kierunki wykorzystania soli w poszczególnych rejonach świata
Table 7. Salt utilisation directions in particular regions of world

Kierunki wykorzystania [%]
Rejony

chlor, soda
kaustyczna

Świat ogółem

37

Ameryka Północna
Ameryka Południowa
Europa*

51
24
39

Afryka
Azja
Australia i Oceania

soda
kalcynowana

inne
chemikalia

sól
konsumpcyjna

sól
drogowa

zastosowania

19
1

3

21

10

10

3
1

7

25

38
7

7

13
27
8

10
34

2
26
11

18
22

3
2

inne

75

23

47
9

6
56

K
'

do rejonu Europy zaliczono kraje byłego ZSRR, łącznie z częścią azjatycką.
Źródło: Roskill Information Services,
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Międzynarodowy obrót solą obejmuje około 14% globalnej produkcji, to znaczy nie
przekracza 26 min Mg. Powiązania determinuje koszt transportu, stąd większość transakcji
prowadzona jest pomiędzy sąsiadującymi krajami. Do wyjątków zalicza się import soli do
Japonii z Australii i Meksyku.
Prognozy zapotrzebowania na sól, przy rocznym wzroście 1,3% wskazują, że w roku
2000 wyniesie ono około 200 min Mg i>lizowski, Saługa 1996).
Produkcja soli ogółem w Polsce, w latach osiemdziesiątych, we wszystkich rodzajach
produkcji, utrzymywała się na poziomie około 4 min Mg.
Na początku lat dziewięćdziesiątych nastąpił spadek zapotrzebowania do 3,1 min Mg.
Obecnie obserwuje się powolny jego wzrost.
Wielkość produkcji w latach 1980—1998 oraz prognozę w 2000 r. przedstawia tabela 8.
Tabela 8. Produkcja soli w latach 1980—2000 [tys. Mg]
Table 8. Salt production in years 1980—2000 [thousand Mg]
Lata
Rodzaj

Kopalnia

soli

I Sól
kamienna

KS
KS
KS
KS
KS

Wieliczka
Bochnia
Siedlec
Kłodawa
Sieroszewice

warzona

1985

1990

1995

2

I

3

2
2

1 461

1 198

553

693
120

571
177

590
200

1 464

1 202

576

813

748

790

KS Wieliczka

246

226

162

106

27

„JanikoSoda" S.A.

477

500

507

526

480

15
500

53

52

32

30

36

37

78

74

83

57

56

Inowr. Kop. Soli
Kopalnia Dębieńsko
1

ZA ANWIL Włocławek

III Sól
w solance

1998

21

Razem

II Sól

1980

prognoza
2000

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

Razem

806

814

738

710

638

654

Wieliczka
Barycz
Bocłinia
Łężkowice
Solno
Góra
Mogilno

140
165
51
238
766
i 247

71
120
83
257
400
1 931

41

60

15

82

50

15
12

1 383

1 127

1 156

1 150

1 017

1 359

1 342

1 385

Razem

2 607

2 706

2 596

2 525

2 545

2 862

183

Źródło: informacje uzyskane od producentów.

•

Strukturę zużycia soli stałej określoną dla roku 1995 przedstawia tabela 9.
Produkcję solanki w Inowrocławskich kopalniach Soli S.A., w latach 1996—2000, oraz
wielkości odbioru przez poszczególne zakłady chemiczne przedstawiono w tabeli 10.
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Tabela 9. Zużycie soli warzonej i kamiennej w 1995 r. [tys. Mg
Table 9. Eyaporated and rock salt consumption in 1995 [thousand Mg]
Przeznaczenie
Producenci
ogółem

eksport

kraj

207
29
12

486
77
66

268

Kop. Dębieńsko

693
106
78

Kop. Sieroszewice
JanikoSoda S.A.

120
458

15
232

105
226

JKS

67

14

53

Import

20

KS Kłodawa
KS Wieliczka

509

l 542

sól przemysł. sól spożywcza

sól drogowa
140

46

78
77
20

88
169

5
57

12

53

20

5

I 033

576

15
290

167

Źródło: informacje uzyskane od producentów; wielkość importu przyjęto szacunkowo w oparciu o wykonanie
za lata 1993—1994.

Tabela 10. Produkcja i zbyt solanki z IKS S.A. dla produkcji soli warzonej, sody kalcynowanej.

3

chloru i sody kaustycznej [min n v ]
Table 10. IKS S.A. brine production and sale for evaporated salt, calcined soda, chłonne and caustic soda
produclion [min m"^]
Prognoza

Wykonanie

Kopalnie
Odbiorcy

1996

1997

1998

1999

2000

4.3
3.3

4.3
3.5

4,3
3,7

4,4
3,7

4,4
3,7

7,6

7,8

8.0

8.1

8,1

4,3
2,5

4.3
2,7

4,4
2,7

4,4
2,7

0,5
0,2

4,3
2,6
0,6
0,2

0,8
0,2

0,8
0,2

0,8
0,2

7,5

7,7

8,0

8,1

8,1

I. Produkcja
l. kop. Mogilno
2. kop. Góra
Ogółem
II. Zbyt
1. J.Z.A. JanikoSoda
2. Z.S. Mątwy
3. Z.A. Anwil S.A.
4. Z.Ch. Organika-Zachem

Źródło: informacje uzyskano od producenta.

Bilans soli stałej (kamienna + warzona), uwzględniający produkcję poszczególnych
producentów i import soli oraz zużycie krajowe i eksport, przedstawiono w tabeli I I .
Import soli kamiennej w ostatnim okresie znacznie wzrósł i prowadzony jest z Białorusi,
Ukrainy, Niemiec i Holandii. Eksport soli natomiast uległ zmniejszeniu. Głównymi odbiorcami
są Czechy, Słowacja, Niemcy oraz Węgry i Finlandia. Ogólny bilans soli w Polsce w latach
1996—2000 przedstawia tabela 12.
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Tabela 11. Szacunkowy bilans soli stałej (kamiennej + warzonej) w Polsce

w latach 1996—2000 [tys. Mg]

Table 11. Estimated balance of salt (rock salt + evaporated salt) in Poland in years 1996—2000 [thousand Mg
Lata
Producent
Odbiorca

Rodzaj

I. Produkcja
(podaż)
Sól kamienna

11. Sól
warzona

wykonania
1995

1996

1997

1. KS Kłodawa

693

793

2. KS Sieroszowice

120

131

1

1

Razejn

814

1. JanikoSoda S.A.

1998

1999

2000

642

571

590

590

148

177

200

200

925

790

748

790

79{)

525

530

2. KS Wieliczka
3. Kopalnia Dębieńsko
4. ZA Włocławek

105

80

78

80

495
43
72
14

480
27
74
57

490
15
54
51

5{X)
15
83
56

Razem

708

690

624

638

610

654

1 522

l 615

1 414

1 386

1 400

1 444

20

81

81

! 542

I 696

l 495

i 466

! 480

! 524

1 033
509

1 189

1 105

1 126

1 130

1 154

507

390

3. KS Wieliczka

Ogółem sól kamienna + warzona (kraj)
Import
Ogółem podaż
I. Zapotrzebowanie (popyt)

prognoza

1. Zużycie krajowe
2. Eksport

80*

80*

340*

350*

80*

370*

>

Źródło: informacje uzyskane od producentów
* wielkość importu i eksportu przyjęto szacunkowa
Tabela 12. Bilans soli w Polsce w latach 1996—2000 [tys. Mg
Table 12. Balance of salt in Poland in years 1996—2000 [thousand Mg
Lata

Wyszczególnienie
1996

1997

1998

1999

2000

925

790

790

790

w tym sól warzona
sól z solanek węglowych

2 433
690
80

2455
624
72

748
2525
638
74

2 540
610
54

2540
654
83

Razem produkcja

3 438

3 317

3 347

3 384

3413

81

81

80

80

80

507

390

340

350

370

3 012

3 008

3 087

3 114

3 123

sól kamienna
sól w solance

Import
Eksport
Zużycie krajowe

Wielkości produkcji soli delernninuje zapotrzebowanie krajowe, które — jak wynika
z zestawienia — utrzymuje się na zbliżonym poziomie, oraz możliwości eksportowe.
Strukturę zużycia w Polsce, w poszczególnych latach ulegającą nieznacznym zmianom,
szacuje się następująco [%]:
soda kaicynowana — 55,
chior + soda kaustyczna — 18,
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cele spożywcze — 10,
drogownictwo — 8,
inne zastosowania — 9.
Powyższa struktura zużycia soli zbliżona jest
uprzemysłowionych.

do struktury zużycia w państwach

6. Wykorzystanie złoż soli na cele niekonwencjonalne
Górotwór solny ze względu na swoje właściwości fizyczno-chemiczne jest przydatny
do budownictwa podziemnego, wyrobisk o dużych pojemnościach, bez obudowy, stąd
składowanie w wielkowymiarowych zbiornikach podziemnych należy obecnie do coraz
szerzej stosowanych metod magazynowania.
System ten przyjął się w wysokouprzemysłowionych krajach, dysponujących instalacjami
0 dużych zdolnościach produkcyjnych i zużywających znaczne ilości surowców energetycznych i produktów służących do dalszej przeróbki chemicznej. Posiadanie odpowiedniej
rezerwy magazynowej pozwala na zachowanie żądanej rytmiki w ruchu mediów, a tym
samym ułatwia prawidłowe wykorzystanie zdolności produkcyjnej.
Podziemne zbiorniki mogą być wykorzystywane do magazynowania:
a) substancji użytecznych, w tym:
— ciekłych produktów, takich jak: ropa naftowa, olej napędowy,' lekkie oleje opałowe,
— skroplonych gazów, głównie propanu, butanu i ich mieszanin,
-— produktów gazowych, jak: gaz ziemny, gaz miejski, etylen, powietrze, gazy obojętne,
b) odpadów chemicznych, promieniotwórczych i innych.
Zbiorniki wykonane w złożach soli metodą ługowniczą stanowią w świecie najliczniejszą
grupę podziemnych magazynów. Wynika to z wyjątkowej przydatności złóż solnych do
celów magazynowych. Zasadnicze znaczenie mają takie ich cechy, jak: duża miąższość,
zwięzłość, nieprzepuszczalność, jednorodność i nie reagowanie ze składowanym produktem.
Obecnie na świecie eksploatuje się ponad 800 takich zbiorników, a prowadzone działania
wskazują, że ilość ta w najbliższych latach wzrośnie.
Największa baza magazynowa tego typu znajduje się w Stanach Zjednoczonych i kolejno
we Francji, RFN, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Rosji, Holandii.
Perspektywiczne wykorzystanie podziemnych komór magazynowych wykonanych metodą
górniczą w złożach soli to składowanie odpadów zagrażających ochronie środowiska
przyrodniczego, w tym odpadów promieniotwórczych.
W RFN wykorzystano do tego celu wykonane w wysadach solnych wyrobiska kopalni ASSE
1 Mosleben i podjęto przygotowania do budowy składowiska w złożu wysadowym Gorleben.
W Stanach Zjednoczonych przygotowano składowisko w pokładzie soli o miąższości
600 m w rejonie Carlsbad (Nowy Meksyk).
Prace przygotowawcze, zmierzające do przemysłowego wdrożenia podziemnego składowiska odpadów promieniotwórczych prowadzone są we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii.
W Polsce, prace nad wykoi-zystaniem złóż soli do celów magazynowania rozpoczęto
w 1974 r. Celem było przygotowanie etapowej budowy bazy magazynowej na złożu Lubień
Kujawski do składowania: etylenu, gazu ziemnego, gazu płynnego propan-butan oraz ropy
naftowej i produktów naftowych.
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Po wykonaniu prac projektowych oraz odwierceniu czterech odwiertów eksploatacyjnych
do magazynowania etylenu prace przerwano na skutek braku zainteresowania kontrahentów
(rok 1985).
W środkowej i północno-zachodniej części wysadu Mogilno (Mogilno II) realizowana
jest od roku 1991, metodą ługowania odwiertami z powierzchni, budowa podziemnego
zbiornika do magazynowania gazu ziemnego.
O lokalizacji tego magazynu w wysadzie solnym Mogilno, mającym skomplikowaną
budowę geologiczną, przesądziło istnienie we wschodniej części tego wysadu kopalni
solankowej, która mogła byc odbiorcą solanki nienasyconej uzyskanej przy ługowaniu
zbiorników. Docelowo przewiduje się budowę 20 zbiorników o zróżnicowanej objętości
i głębokości posadowienia, o prognozowanej łącznej objętości około 5 min m^.
Przedsięwzięcie inwestycyjne prowadzi Investgas Sp. z o.o. Warszawa, natomiast prace
górnicze nadzoruje OBR GSCh Chemkop.
Dotychczas wykonano 8 zbiorników, z których 4 po uzbrojeniu w instalacje naziemne
włączono kolejno do ruchu od połowy 1996 r.
W pokładzie soli w kopalni miedzi Sieroszowice prowadzone są badania zachowania
się górotworu solnego pod kątem możliwości składowania odpadów niebezpiecznych w wielkogabarytowych wyrobiskach górniczych. Prace realizuje OBR Budokop Mysłowice.
W fazie projektowej znajduje się koncepcja wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych,
wielkogabarytowych w kopalni Góra, do magazynowania w nich ropy naftowej.
W fazie projektowej realizowanej przez Investgas Sp. z o.o. znajduje się koncepcja
wykorzystania wyrobisk kopalni Siedlec-Moszczenica do magazynowania gazu ziemnego.
Podejmowane są również działania dla uruchomienia produkcji soli kamiennej w likwidowanej
kopalni z wykorzystaniem kapitału zagranicznego.
Prowadzone są prace rozpoznawcze i studialne przydatności wysadowych złóż soli, do
składowania, w wyrobiskach w nich wykonanych, odpadów promieniotwórczych.
Oddzielnym zagadnieniem związanym z nieprodukcyjnym wykorzystaniem wyrobisk
w złożach soli jest zabezpieczenie wielowiekowych kopalni soli w Wieliczce i Bochni —
cennych zabytków kultury materialnej — dla celów muzealnych, turystycznych, leczniczych
i rekreacyjnych.

Wnioski
1. Zdolności produkcyjne dotychczasowych producentów soli stałej (warzonej i kamiennej)
pokrywają w okresie do roku 2000 potrzeby krajowe i utrzymanie eksportu na dotychczasowym poziomie. Bilans ten wskazuje na brak możliwości zwiększenia eksportu potwierdzając
dotychczasową zasadę, że stanowi on sprzedaż nadwyżek. Stan ten ulegnie radykalnej
zmianie w przypadku wdrożenia koncepcji budowy warzelni, utylizującej zasolone wody
z KWK.
2. Bilans soli w solance w latach 1996—2000 wykazuje:
— w regionie północnym; nadwyżkę zdolności produkcyjnych nad zapotrzebowaniem,
która nie może byc wykorzystana bez nowych inwestycji,
— w rejonie południowym: dostosowanie wielkości produkcji do potrzeb związanych
z utylizacją wycieków w KS Wieliczka.
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3. Wzorem państw wysoko uprzemysłowionych, realizowane są przedsięwzięcia o aktualnie
zróżnicowanym stopniu zaawansowania (koncepcje—wdrożenia), mające na celu wykorzystanie złóż soli dla budownictwa górniczego, dotyczącego magazynowania substancji użytecznych i składowania odpadów.
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Perspectives of salt mining in Poland
Abstract
Mining of salt in Poland is situated in two: zechstein and miocen basins. Zechstein
formation covers 1/2 country area, in north and central regions. In normal arrangement it
occurs on large depths, so mining possibilities are limited to salt — structures. Only on
north and south-west border of basin there are real possibilides of fiat bed salt exploitaUon.
Saliferous miocen formation occurs in Karpathian foredeep,
In this ardcle raw materiał base and its utilisation rate is illustrated. Producdon base
of: rock-salt, brine derived salt and evaporated salt is discussed with regard of coal minę
brines, This article iliustrates salt production in each assortments in years 1980—2000 and
directions of utilisation and salt balance in years 1996—2000. There are also directions
and State of salt deposits management for underground building needs connected with
storage of useful substances and waste materials.
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Analizy modelowe sieci wentylacyjnych podstawą do ich
modernizacji i efektów ekonomicznych
Słowa kluczowe
Modelowanie

sieci wentylacyjnych

- efekty

ekonomiczne

Streszczenie
Przedstawiono na przykładzie ZG LUBIN dojście do modelu docelowego sieci wentylacyjnej oraz efekty ekononliczne wynikające z przyjętycłi rozwiązań modernizacyjnych tej
sieci.

1. Wstęp
Zakłady Górnicze LUBIN, najstarsza z kopalń LGOM, prowadząca eksploatację w bardzo
zmiennych warunkach geologiczno-górniczych znajdują się od kilku lat w sytuacji, w której
oprócz wydobycia z własnego obszaru górniczego rozpoczynają rozcięcie i wybieranie złoża
z przyległego obszaru górniczego Małomice. Podkreślić należy, że projektowany rozwój
wydobycia zakłada zwiększanie jego wielkości z rejonu Małomice, a stopniowe zmniejszanie
z obszaru Lubin.
Założenia zmian miejsc lokalizacji wydobycia i podtrzymania zdolności wydobywczej kopalni
opracowane zostały w wykonanej w 1993 r. przez CBPM Cuprum Aktualizacji założeń techniczno-ekonomicznych podtrzymania zdolności wydobywczej kopalni LUBIN (Aktualizacja...
1993). Projekt ten, lokalizujący stopniowo coraz większe wydobycie w obszarze Małomice nie
przewiduje jednak generalnych zmian w strukturze istniejącej sieci wentylacyjnej kopalni. Brak
jest również w omawianym ZTE np. założeń dotyczących ewentualnej budowy nowego szybu,
który mógłby zapewniać przewietrzanie obszaru Małomice.
Dlatego też w 1995 r. zrealizowano pracę (Rosiek i in. 1995), która miała dac kopalni
odpowiedź na pytania, czy istniejąca struktura wentylacyjna kopalni, umożliwi przewietrzanie
robót prowadzonych na obszarze Małomice w zakresie przewidywanym przez ZTE (Aktualizacja... 1993) i PZZ (Projekt... 1994) oraz, czy zakładane w nich zmiany w sieci
wentylacyjnej kopalni są optymalne lub czy istnieje inny, niż projektowany w ZTE i PZZ,
sposób uzyskania możliwie dużej intensywności przewietrzania tego rejonu.
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Pracę (Rosiek i in. 1995) zrealizowano w oparciu o cyfrowy i graficzny model sieci
wentylacyjnej kopalni LUBIN (Opracowanie... 1994) opracowany dla potrzeb Działu Wentylacji zgodnie z zasadami przedstawionymi w pracach (Rosiek i in. 1993, 1994). Reprezentowane przez autorów pracy (Rosiek i in. 1995) podejście do analizy funkcjonowania
kopalni i jej wentylacji było odmienne od reprezentowanych zarówno w ZTE i PZZ dla
kopalni LUBIN, gdzie wszystkie analizy wentylacyjne prowadzone były w oparciu o uproszczone modele wentylacji kopalni ustalające tylko generalne kierunki rozcięcia złoża
i zasady rozprowadzenia powietrza, bez rozpatrywania różnych wariantów wynikających ze
zmienności sieci i możliwych zmian w rozprowadzeniu powietrza.
W ramach pracy (Rosiek i in. 1995) wykonano wielowariantowe obliczenia dla przyszłościowych (do roku 2025) modeli cyfrowych sieci wentylacyjnej kopalni LUBIN. Opracowano łącznie 24 modele podstawowe sieci i dla nich udokumentowano kilkaset zbiorów
wynikowych, pomijając te przypadki, dla których obHczenia wstępne wykazały niecelowość
realizacji określonego wariantu. Modele podstawowe obejmowały planowane przez kopalnię
lub przewidywane
w ramach Projektu Zagospodarowania Złoża rozwiązania dotyczące
rozwoju sieci wentylacyjnej. Dodatkowo wykonano 2 modele specjalne sieci wentylacyjnej — zakładające budowę nowego szybu w OG Małomice lub zmianę funkcji wentylacyjnej
szybów istniejących.

2. Modele specjalne sieci wentylacyjnej ZG LUBIN
Badania modelowe wykazały, że w całym analizowanym okresie będzie malała z czasem,
mimo istnienia takiej samej liczby szybów, ilość powietrza świeżego wpływająca do kopalni.
Ten fakt był obserwowany niezależnie od tego czy podstawowa struktura sieci (szyby
wdechowe i wydechowe) była identyczna jak obecna, czy też wprowadzone do niej zostały
zmiany. Wynika on z tego, że stopniowe wybieranie złoża wywoływać będzie konieczność
likwidacji szeregu istotnych z punktu widzenia wentylacji wyrobisk. Mimo, że na tzw. dół
kopalni przypada niewielka cześć spadków potencjału występujących w sieci wentylacyjnej,
to jednak zwiększanie wypadkowego oporu aerodynamicznego wyrobisk dołowych powoduje
stopniowe zacieśnianie sieci wentylacyjnej. W badanycłi modelach wyrażało się to szczególnie
w podsieci LZ, z której stopniowo planowane jest coraz mniejsze wydobycie. Podkreślić
należy, że pozostawienie obecnego układu szybów w ZG LUBIN uniemożliwi doprowadzenie
do kopalni po roku 2005 łącznej, wymaganej ze względu na wydobycie, ilości powietrza,
tj. 75 000 m^/min.
Tak więc sytuacja związana z pozostawieniem w całym analizowanym okresie wydobycia
dobowego na tym samym poziomie, wobec zmniejszania się ilości powietrza jaką można
doprowadzić do kopalni, będzie prowadziła do trudnych warunków wentylacyjno-klimatycznych. Najtrudniejszym, jak wynikało z badań modelowych, okresem będzie czas od roku
2000 do 2020 a szczególnie 2005 do 2013. Należało będzie więc do roku 2000 podjąć
decyzje, które umożliwią ograniczenie lub likwidację wspomnianych trudności. W przeciwnym
przypadku niemożliwe będzie utrzymanie wydobycia na zakładanym poziomie.
We wszystkich analizowanych wariantach, w podsieci LW, do której będzie się przemieszczała znaczna część wydobycia występowały znaczne problemy z doprowadzeniem
ilości powietrza, warunkującej przy stosowanych systemach eksploatacji i maszynach.
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osiągnięcie właściwych warunków wentylacyjno-klimatycznych. Tak więc planowana intensyfikacja wydobycia z OG Małomice będzie bardzo trudna, w niektórych wariantacłi wręcz
niemożliwa.
Podkreślić należy, że OG Małomice zbliżony wielkością do OG Lubin miał zostać
wyeksploatowany, według wymienionych wcześniej planów, bez żadnego nowego szybu,
natomiast przy bardzo znacznej odległości od szybów istniejących.
W przypadku założenia za PZZ budowy stacji przy szybie L-VI będzie ona pracować,
z uwagi na dłuższe drogi prowadzenia powietrza, na wyższym spiętrzeniu niż ewentualna
stacja przy szybie L-VII. Gdyby nowa stacja zlokalizowana została przy szybie L-VII,
praca w niej wysoko-depresyjnych wentylatorów może być z uwagi na lokalizację szybu,
uciążliwa dla otoczenia. Jednak jej budowa byłaby zapewne łatwiejsza. Natomiast związana
z tym likwidacja urządzeń wyciągowych w szybie L-III spowodowałaby konieczność
transportu załogi do pola LW z szybów LG.
Wyniki badań przeprowadzonych w ramach omówionej wyżej pracy (Rosiek i in. 1995)
wykazały, że nie jest możliwe, przy istniejących w ZTE z 1993 r, i PZZ z 1994 r.
projektach zmian sieci wentylacyjnej, uzyskanie planowanego z OG MAŁOMICE wydobycia.
Istniejąca sieć wentylacyjna (z projektowanymi w niej w ZTE zmianami), nie ma w praktyce
żadnych rezerw wentylacyjnych, a przyjęty harmonogram eksploatacji, zwłaszcza w polu
zachodnim, prowadzi nawet do stopniowego ograniczania przepustowości sieci wentylacyjnej.
Dlatego też w ramach wspomnianej pracy (Rosiek i in. 1995) zaproponowano inne od
zakładanych w ZTE i PZZ modele sieci wentylacyjnej, które umożliwiłyby osiągnięcie
planowanego w rejonie LW wydobycia z uwagi na potrzeby wentylacyjne. Modele te wiążą
się jednak z określonymi działaniami inwestycyjnymi, innymi niż zakładane w ZTE i PZZ.
Dlatego też konieczne było przeprowadzenie dalszych badań modelowych w zakresie
określonym przez kopalnię.
Wykonano w tym celu w 1996 r., w oparciu o wybrany przez kopalnię model strukturalny
sieci wentylacyjnej oraz o założenia dotyczące rozwoju eksploatacji wynikających z opracowanego przez CBPM CUPRUM Programu eksploatacji złoża KGHM POLSKA MIEDŹ
S.A. w okresie od roku 1995 do roku 2007, opracowanie (Rosiek i in. 1996).
Założenia wyjściowe do realizacji kolejnych badań modelowych były kompilacją następujących opracowań:
— w zakresie rozwoju i lokalizacji wydobycia — opracowanie CBPM CUPRUM,
— w zakresie struktury modelu sieci wentylacyjnej — wybrany przez kopalnię na
podstawie pracy (Rosiek i in. 1995) model oparty na szybach L-I, L-II, L-IIl i L-VII jako
wdechowych oraz szybach L-IV, L-V, L-VI jako wydechowych.
Dodatkowo, z uwagi na potencjalną możliwość ograniczenia eksploatacji w OG MAŁOMICE dokonano analizy wariantu, w którym podstawą do badań były następujące
założenia:
— w zakresie rozwoju i lokalizacji wydobycia — opracowany przez kopalnię program
ograniczonej eksploatacji, zwłaszcza w obszarze MAŁOMICE,
— w zakresie struktury modelu sieci wentylacyjnej — model strukturalny sieci wentylacyjnej identyczny jak istniejący.
Horyzont czasowy badań symulacyjnych przeprowadzanych w ramach pracy (Rosielc
i in. 1996) sięgał w obu przypadkach roku 2007. Było to związane z tym, że do tego
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czasu wydobycie z ZG LUBIN będzie utrzymywało się na dotychczasowym poziomie,
w miarę dokładnie opracowany jest harmonogram eksploatacji dla obu przypadków, oraz
że w tym okresie, jak to wynikało z pracy (Rosiek i in. 1995), będą konieczne istotne
zmiany w sieci wentylacyjnej. W pracy (Rosiek i in, 1996) wariantowo dla opracowanych
modeli sieci wentylacyjnej rozpatrywano lokalizację wentylatorów podziemnych pomocniczo-glównych, możliwości pracy stacji wentylatorów przy szybie L-III w układzie tłoczącym,
zmiany układu przewietrzania podsieci LW — ssący lub tłoczący, lokalizacje stacji wentylatorów — powierzchniowa lub podziemna.
Analizy wykonane w pracy (Rosiek i in. 1996) w tym analiza rozłożenia wydobycia
wykonana na podstawie różnych opracowań oraz projektów kopalni wykazuje występowanie istotnych różnic między tymi pracami i to zarówno w lokalizacjach poszczególnych robót górniczych jak i w wielkości i harmonogramie wydobycia. Niemniej
jednak wszystkie opracowania zakładają przemieszczanie się wydobycia w rejon LW
i rozpoczęcie eksploatacji z OG MAŁOMICE. Ma to jednak miejsce w różnych horyzontach czasowych. Tak więc do tego rejonu, jak to wykazano w pracy (Rosiek
i in. 1995), powinna być w tym przypadku doprowadzana znacznie większa niż do
tej pory ilośc powietrza. Okresem przełomowym, jak to wynikało z projektu kopalni,
dla podsieci LW miały być lata 1998/1999. Wynikał stąd wniosek, że realizacja programu
eksploatacji przewidzianego w tych pracach wiązać się powinna z przebudową struktury
sieci wentylacyjnej do około roku 1999.
Z dwóch opracowanych w ramach (Rosiek i in. 1995) modeli specjalnych sieci
wentylacyjnej ZG LUBIN dalszym badaniom poddany został model zakładający zmianę
funkcji szybu L-III z wydechowej na wdechową oraz zmianę funkcji szybu L-VI z wdechowej
na wydechową. Badaniom poddano w związku z tym możliwe lokalizacje stacji wentylatorowych działających w podsieci LW — L-VI oraz warunki jakie muszą być spełnione,
aby zapewniona była właściwa wentylacja tej podsieci.
W szczególności badano dla modeli dotyczących stanów robót górniczych w latach
1999—2001 oraz 2002—2007 rozpływ powietrza i prognozowane temperatury dla różnych
potencjalnych miejsc zabudowy stacji wentylatorów powierzchniowych i podziemnych.
Lokalizacje te miały zapewnić doprowadzenie i odprowadzenie ilości powietrza koniecznych
dla przewietrzania robót górniczych prowadzonych w podsieci LW.
W badaniach brano pod uwagę możliwość pracy wentylatorów podziemnych o dużych
wydajnościach, a w stacji powierzchniowej przy szybie L-VI wentylatorów o wysokim
spiętrzeniu i wydajności. Wentylatory brane pod uwagę jako wentylatory podziemne miały
mieć duży zakres regulacji punktów pracy jak również możliwość zmiany kierunku przepływu
powietrza przez zmianę w ruchu kąta ustawienia łopatek. Zbadano łącznie 7 wariantów
lokalizacji nowych wentylatorów podziemnych lub powierzchniowych.
W szczególności zakładano następujące warianty pracy stacji wentylatorowych w podsieci
LW:
— wariant (lokalizacja) 1 — praca w układzie tłoczącym stacji wentylatorów przy
szybie L-III z równoczesną pracą w układzie ssąco-tłoczącym stacji 2 wentylatorów,
— wariant (lokalizacja) 2 — praca w układzie ssąco-tłoczącym 3 wentylatorów podziemnych zlokalizowanych jeden w chodniku W-85E i dwa w EW-I, II, III (wentylatory
pomocniczo-główne),
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wariant (lokalizacja) 3 — praca w układzie ssąco-tłoczącym 4 wentylatorów podziemnych zlokalizowanych, jeden w chodniku W-85E, dwa w EW-I, II, III i jeden
w planowanych do wykonania chodnikach E-1,2 (wentylatory pomocniczo-główne),
— wariant (lokalizacja) 4 — praca w układzie ssąco-tłoczącym 3 wentylatorów podziemnych zlokalizowanych jeden w chodniku W-85E i dwa w pochylniach centralnych
C-1,2,3 poniżej chodników C-263,4 (wentylatory pomocniczo-główne),
— w a r i a n t (lokalizacja) 5 — praca w układzie ssąco-tłoczącym 3 wentylatorów podziemnych zlokalizowanych w pochylniach centralnych C-1,2,3 poniżej chodników W-85EAV
(wentylatory pomocniczo-główne),
— wariant (lokalizacja) 6 — praca w układzie ssąco-tłoczącym 3 wentylatorów podziemnych zlokalizowanych na podszybiu szybu L-VI,
— wariant (lokalizacja) 7 — praca powierzchniowej stacji wentylatorowej przy szybie
L-VL
Dla każdej przyjętej lokalizacji wykonywano obliczenia rozpływu powietrza. Szczegółowa
analiza wyników obliczeń pozwoliła na stwierdzenie, że najkorzystniejsza lokalizacja wentylatorów podziemnych w podsieci LW-L-VI będzie miała miejsce:
1 — na upadowych centralnych poniżej chodników E-85W,
2 — pod szybem L-VI.
Proponowane lokalizacje stacji wentylatorów podziemnych miały się jednak wiązać
z następującymi, koniecznymi zmianami w strukturze i funkcjonowaniu sieci wentylacyjnej
ZG LUBIN:
— wyłączeniem stacji przy szybie L-III (2 wentylatory PRJ-220/1,6) i zmiana funkcji
tego szybu na wdechowy wraz z zabudową instalacji grzewczej,
— przebudową i rozbudową podszybi szybów L-III i L-VII w celu uzyskania niezależnego przewietrzania komór przyszybowych oraz zmniejszenia oporów wyrobisk,
dla uzyskania możliwości wprowadzenia do sieci powietrza świeżego dopływającego
tymi szybami,
— przebudową wielu wyrobisk (pochylnie EW-I, II, III, chodniki W-85E, pochylnie
centralne C-1,2,3) mającą na celu zmniejszenie ich oporów aerodynamicznych do wartości
oporów projektowych dla tego typu wyrobisk, lub dla uzyskania prędkości przepływu
powietrza zgodnej z obowiązującymi przepisami,
— wykonaniem dodatkowych wyrobisk kamiennych poszerzających drogi prowadzące
powietrze zużyte do szybu L-VI,
— izolacją dróg prowadzących powietrze świeże i zużyte mającą na celu ograniczenie
strat powietrza i możliwości przeciskania się powietrza zużytego do świeżego po tłoczącej
stronie stacji wentylatorów podziemnych.
— wykonaniem czwartego wyrobiska wzdłuż pochylni M-20a,21a,22a i L-40,41,42
z uwagi na to, że będzie to główna droga odprowadzająca powietrze zużyte z rejonu
południowo-wschodniego do poziomu 740 i dalej do szybu L-VI,
— rozpatrzeniem możliwości wykonywania robót przygotowawczych w układzie trzynitkowym zamiast planowanego dwunitkowego, w celu zmniejszenia oporu dróg prowadzących
powietrze, wyeliminowania jazdy maszyn w prądach powietrza świeżego oraz uzyskania
możliwości pozostawiania dwóch wyrobisk okonturowujących złoże po przejściu w sąsiedztwie
frontu eksploatacyjnego,
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— wykonaniem, przed zmianŁi struktury sieci wentylacyjnej, przedłużenia do poziomu
910 m pochylni C-130, 131, 132 jako drogi powietrza świeżego w rejonie północno-zachodnim
kopalni,
— zakończeniem, przed zmianą funkcji szybu L-VI, robót przygotowawczych dla oddziału
G-8 w rejonie północno-zachodnim złoża mające na celu poprawę warunków przewietrzania
oddziałów G-6 i G-8.
Widzimy więc, że proponowane rozwiązania wiązać się miały z dużymi nakładami
inwestycyjnymi, które musiałyby zostać wykonane w krótkim okresie. Podkreślić należy,
że stosowanie wentylatorów podziemnych pomocniczo-głównych nie było w Polsce poparte
żadnymi doświadczeniami ruchowymi. Czyli kopalnia musiałaby zdecydować czy będzie
budować stację wentylatorów na powierzchni czy pod ziemią.
Dlatego postanowiono znaleźć inne rozwiązanie, które byłoby tańsze oraz nie wiązałoby
się z tak dużymi trudnościami ruchowymi. Równocześnie rozwiązanie to powinno w miarę
możliwości zapewnić rozpływ powietrza w sieci wentylacyjnej zgodny z potrzebami planowanej eksploatacji.

3. Model docelowy sieci wentylacyjnej
Znalezienie modelu docelowego sieci wentylacyjnej kopalni LUBIN wynikało przede
wszystkim z konieczności uniknięcia dużych nakładów inwestycyjnych. Założono przy tym,
że proponowane rozwiązanie musi wiązać się generalnie z istniejącą strukturą tej sieci oraz
być możliwe do zrealizowania w jak najkrótszym czasie.
Opracowana koncepcja całkowicie eliminowała założenia PTE i PZZ natomiast wykorzystywała wyniki pracy (Rosiek i in. 1996). Sprowadza się ona generalnie do realizacji
trzech podstawowych działań:
1. Połączenie sieci wentylacyjnej kopalni LUBIN z kopalnią RUDNA i wykorzystanie
do odprowadzania powietrza zużytego z rejonu LZ szybu R-VIIL
2. Instalacja podziemnego wentylatora pomocniczego umożliwiającego przetłaczanie
powietrza zużytego z podsieci LW do podsieci LZ.
3. Wykonanie poszerzenia połączeń wentylacyjnych podsieci LW i LZ.
Wychodząc z powyższych założeń, opracowano model połączonych sieci wentylacyjnych
ZG LUBIN i ZG RUDNA. W modelu tym sprawdzono na wstępie skutki wentylacyjne
połączenia sieci. Okazało się, że szyb wydechowy R-VIII może bez istotnych skutków
ujemnych dla sieci wentylacyjnej ZG RUDNA odbierać powietrze z ZG LUBIN. Połączenie
podsieci LZ z szybem R-VIII powinno zostać wykonane poprzez przedłużenie cłiodników
C-804 i C-805 w ZG LUBIN do chodników T,W.42() w ZG RUDNA. Długość wykonanego
połączenia, w układzie dwóch równoległych wyrobisk o przekroju około 18 m^, wynosić
będzie około 100 m. Dla modelu sieci wentylacyjnej ZG LUBIN z 1997 r. przeprowadzono
obliczenia symulacyjne dotyczące rozpływu powietrza po połączeniu jej z szybem R-VIII
ZG RUDNA (Aktualizacja... 1997). Założono, że szyb ten będzie odbierał 8000 n r / m i n .
powietrza zużytego z rejonu oddziału G-8. Uzyskanie takiej ilości powietrza płynącego
z ZG LUBIN wymagać miało regulacji przepływu na połączeniu sieci wentylacyjnych.
W tabeli 1 zestawiono ilości powietrza w sieci wentylacyjnej ZG LUBIN w modelu bez
połączenia z siecią wentylacyjną ZG RUDNA (wariant !) i po połączeniu modeli (wariant 2).
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Tabela 1. Zestawienie ilości powietrzu (MvViniii ) inodeki sieci wentylaeyinej Z( i LUBIN przed
i po połączeniu go z sicci;i wentylacyjna ZG RUDNA
Table I. A lisi ol" air quanlities (iiv/min ) Tor ZG LUBIN veniilation network model before and aiier
connecting lo the ZG RUNDA ventila(ion network
Bocznica

Plan

Wariant 1

Wariant 2

L-l

15210

16 490

L-II

1 1 170

12 110

L-VI

28 540

31 310

L-VII

26 020

27 6(X)

80 940

87 510

L-IIl

24 230

23 980

L-IV

24 5(X)

23 930

L-V

37 670

36 880

EW-lll

5 330

6 480

W4E od LW

5 140

5 440

W4E od LG

2 340

2 320

85W+91 W L-V! - > LZ

20 790

2 3 820

W-85E L-V1 - > LW

4 710

4 900

Suma wlot Lubin

79 500

Komory LZ

5 800

5 250

5 790

Komory LG

4 700

4 630

4 820

Komory LW

3 700

4010

4 100

16 310

17 140

5 3(K)

5 390

5 4(X)

500

810

HiO

G-2

2 3(X)

2 3(X)

2 260

G-V1

4 1(X)

4 060

4 440

G-3/2

4 100

4 550

4 730

G-3 RP ~> Małomice

2 250

2 4(X)

2 480

G-4

7 250

7 300

7 560

G-5

5 300

5 250

5 390

C-6

9 6(X)

9 0(X}

9 860

G-1

10 0(K)

7 000

7 730

3 500

3 020

LW - > pd-wsch.
G-1
G-1 RP

G-7 filar
G-8

5 800

5 780

7 030

G-9

2 900

2 940

2 950

AS-33 RP PBK Cz-wa

1 750

\ 820

I 810

M-20, 23 RP PeBeKa

2 0CX)

2 030

2 030

2 680

2 680

0

8 0(X)

RP LW
Lubin tlo R-Ylli
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Analiza tabeli 1 pozwoliła na przedstawienie następującego wniosku; odprowadzenie
8000 m7niin. powietrza zużytego do szybu R-VIII wywoła wzrost ilości powietrza wpływającego do ZG LUBIN o ok. 7500 m^/min. W podsieci LZ w oddziałach G-6, G-7 i G-8
obserwowany będzie wzrost ilości powietrza, natomiast w podsieci LW zmiany będą
nieznaczne, ilość powietrza odprowadzana z niej do podsieci LZ wzrośnie o około
1000 m^/min.
Połączenie sieci wentylacyjnych kopalń LUBIN i RUDNA nastąpiło w lipcu 1997 r. i potwierdziło skutki badań modelowych dia sieci wentylacyjnych i stacji wentylatorów przy szybie
R-VIIL Podkreślić w tym miejscu należy dążenie do porozumienia między kopalniami LUBIN
i RUDNA w celu połączenia obu sieci. Wydaje się, że było to w interesie obu kopalń, ZG
LUBIN uzyskał możliwość odprowadzania powietrza zużytego z podsieci LZ, a ZG RUDNA
uzyskały lepsze wykorzystanie stacji wentylatorowej przy szybie R-VIIL
Dalsze analizy modelowe wykonane w pracy [10] obejmowały natomiast stan sieci
wentylacyjnej ZG LUBIN po przeprowadzeniu jej rekonstrukcji tj. około roku 1999. Wówczas
to planowane połączenie sieci wentylacyjnych obu kopalń byłoby wykorzystywane do
odprowadzania powietrza zużytego z podsieci LZ oraz LW z wykorzystaniem podziemnego
wentylatora pomocniczego zainstalowanego w chodnikach EW-I, II, III, IV.
W modelu dla stanu robót górniczych w 1999 r. przyjęto następujące założenia co do
docelowej struktury sieci wentylacyjnej ZG LUBIN:
— pozostawienie w podsieci LZ wydechowej funkcji szybu L-V,
— wdechowa funkcja szybu L-VI,
— pozostawienie w podsieci LW wydechowej funkcji szybu L-III,
— praca podziemnego wentylatora pomocniczego mającego na celu odbiór części
powietrza zużytego z podsieci LW i przetłaczanie go do podsieci LZ, wentylator ten
zlokalizowany jest w chodnikach EW-I, II, III, IV,
— praca trzech wentylatorów WPK-5,3 w stacji przy szybie R-VIII w ZG RUDNA,
(trzeci wentylator pracowałby na potrzeby sieci wentylacyjnej ZG LUBIN).
Dla opracowanego modelu obejmującego stan robót górniczych w 1999 r. założono taką
regulację rozpływu powietrza, aby zapewnione były;
— doprowadzenie do robót górniczych prowadzonych przez ZG LUBIN planowanych
z uwagi na wielkość wydobycia ilości powietrza,
— odbiór powietrza zużytego z ZG LUBIN przez szyb R-VIII w ilości 20000 m^/min.,
— nie zmieniony w stosunku do stanu przed połączeniem obu kopalń odbiór powietrza
z ZG RUDNA przez szyb R-VIIL
Obliczenia modelowe przeprowadzono dla sześciu następujących wariantów:
Wariant 1 — stan sieci wentylacyjnej z zatamowanym połączeniem obu kopalń (przed
połączeniem),
Wariant 2 — stan sieci wentylacyjnej po otwarciu połączenia i bez włączenia trzeciego
wentylatora w stacji przy szybie R-YIII,
Wariant 3 — stan sieci wentylacyjnej po regulacji odbioru powietrza z ZG LUBIN
przez szyb R-VIII do wielkości 20000 m'Vmin. i przy trzech wentylatorach pracujących
w stacji przy szybie R-VIII,
Wariant 4 — stan sieci wentylacyjnej po wyłączeniu jednego z trzech pracujących
wentylatorów w stacji przy szybie L-V,
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Wariant 5 —
przy pracy trzech
Wariant 6 —
wentylatorów przy
LUBIN.

stan sieci podczas wyłączenia podziemnego wentylatora pomocniczego
wentylatorów przy szybach L-V i R-VIII.
stan sieci podczas pracy trzech wentylatorów przy szybie L-V, dwóch
szybie R-VIII i odbiorze przez ten szyb 8000 m^/min. powietrza z ZG

Wyniki obliczeń dla badanych wariantów są zestawione w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienie ilości powietrza (mVmin ) w wybranych bocznicach modelu LUBRUD99 dla różnych
wariantów obliczeniowych
Table 2. A list of air quantities (nr^/min ) for LUBRUD99 model in selected branches for different
calculations
Bocznica

Plan

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4

Wariant 5

Wariant 6

1

2

3

4

5

6

7

8

L-I

12 080

15 200

15 310

14 370

16 270

13 460

L-II

9 160

11 570

11 650

10 930

12 400

10 230

L-VI

25 330

31 530

31 790

30 070

33 890

28 260

L-VII

32 430

35 230

35 320

34 290

31 340

33 460

7 9 000

93 530

94 070

89 660

93 900

85 400

L-in

21 200

20 730

20710

20 880

22 470

2) 030

L-IV

2 4 790

23 160

23 120

22 830

22 340

24 290

L-V

38 150

35 840

35 780

29 840

34 650

37 440

EW-III went. pomoc.

22 300

22 840

22 860

22 680

8 580

22 500

3 056

2H49

2H40

2 90H

0

2 97<S

W4E od LW

4 380

5 210

5 240

4 930

5 290

4 680

W4E od LG

4 120

4 170

4 170

4 100

3 170

4 090

85W + 91W L-VI - > LZ

17 800

23 730

24 020

22 440

28 250

20 820

W-85E L-VI - > LW

9 400

9 300

9 300

9 300

6 250

9 320

Suma włot Lubin

Went. pomoc.

86 000

Af),-, Pa

Komory LZ

6000

5 180

6 570

6 540

5 890

6 770

5 200

Komory LG

6 000

4410

5 240

5 250

4 870

5 420

4 640

Komory LW

6 000

3 900

3 920

3 930

3 920

3 070

3 900

19 670

21 980

22 050

21 190

20 500

20 510

6 220

6 100

6 100

6 160

4 050

6 200

2190

2 130

2 130

2 160

1 330

2 170

LW - > pd,-wsch.
G-1

8 000

G-1 RP
G-2

5 000

2 850

3 930

3 950

3 520

5 400

3 200

G-3

14000

8 220

8 130

8 120

8 120

5 460

8 150

5 400

5 530

5 540

5 490

4 330

5 450

G-3 RP - > Małomice
G-4

8 000

7 120

7 220

7 230

7 200

5 430

7 170

G-5

5 000

2 870

4 090

4 110

3 630

5 200

3 280

G-6

8 000

7910

8 200

8410

8 150

9 200

9 370

G-7

5 000

3 080

5 670

5 650

4 920

7 500

3 340

G-8

8 000

5 160

7 540

7 650

7 200

9 170

6 280

AS-33 RP PBK Cz-wa

3 000

2 830

3 260

3 260

3 060

3 200

2 930

M-20, 23 RP PeBeKa

4000

2 520

2 550

2 550

2 440

1 810

2 530

l 650

1 670

l 670

I 670

1 190

1 660

RP L W
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Tab. 2. Cd.
Tab. 2. coiU.
1

2

3

4

5

6

7

8

50 440

46 850

49 990

49 9 9 0

49 990

49 010

R - m + R-IV

52 510

50 880

52 3(X)

52 300

52 300

51 840

R-VI

36 660

33 550

36 270

36 270

36 270

35 420

R-1X

2S 990

27 720

28 830

28 830

28 830

28 480

R-Vil

26 530

25 220

26 370

26 370

26 370

26 000

Suma wlot Rudna

195 130

184 220

193 760

193 760

193 760

185 850

G-3 Rudiui

4 940

3 700

4 770

4 770

4 770

4 420

Cl-ft Rudna

4 360

3 560

4 250

4 250

4 250

4 030

0*7 Rudna

5 420

4 100

5 260

5 260

5 260

4 890

G-S Rudna

6 4S0

4 930

6 280

6 280

6 280

5 850

K-iO, ! l . 12

I! 900

7 990

11 430

11 420

11 420

10 360

U-5, 6, 7. 8 z RP

20 170

20 280

20 180

20 180

20 180

20 210

Riuiiia do R-VIII

55 960

41 900

54 170

54 \ 70

54 170

50 280

R-V

70 SOO

72 4.S0

71 170

71 170

71 170

71 580

R-vrii

58 930

64 150

78 320

78 320

78 320

61 220

R-X

90 150

75 630

74 760

74 760

74 760

75 030

100

19310

20 050

20 050

20 050

8 000

R-l + R-fi

Lubin do R-VIII

11

i

1

Obliczenia dokonane dla modelu docelowego sieci wentylacyjnej w roku 1999 wykazują,
że możliwe będzie przewietrzanie kopalni LUBIN z wykorzystaniem podziemnego wentylatora
pomocniczego oraz szybu R-VI1L Wykazały one również, że wystąpienie stanów awaryjnych
takich jak p{)stój jednego z trzech wentylatorów przy szybie R-VIII lub postój wentylatora
podziemnego nie wywołują istotnych zaburzeń w sieci wentylacyjnej kopalni LUBIN.
Wskazane będzie również, po wprowadzeniu planowanego stanu sieci wentylacyjnej, wyłączenie jednego z trzech wentylatorów w stacji przy szybie L-V. Nie wywoła to istotnego
ziTinieJszenia ilości powietrza wpływającego do kopalni, natomiast wiązać się będzie z
dużymi efektami energetycznymi.
W tabeli 3 zestawiono funkcje wentylacyjne szybów ZG LUBIN w omawianych wyżej
modelach.

4. Efekty ekonomiczne przyjętych rozwiązań
Przedstawione wyżej etapy badań modelowych sieci wentylacyjnej ZG LUBIN pozwoliły
na opracowanie modelu docelowego tej sieci. Jednocześnie wykazano, że model ten może
zasadniczo różnić się od proponowanego w ZTE i PZZ i wiązać się ze znacznie mniejszymi
nakładami inwestycyjnymi. Proponowane rozwiązania zostały zaakceptowane przez kopalnię
i wdrożone do realizacji.
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Tabela 3. Funkcje wentylacyjne szybów ZG LUBIN w analizowanych modelach
Table 3. Ycntilation functions for ZG LUBIN ventiIalion's shafts in the analvze<.! niotlels
Szyb

Model

ZTE/P7Z

aktualny

Model

Model

specjalny

przej.ściowy

Model
docelowy"^

L-r

+

+

+

4-

+

L-II

+

+

+

+

+

L-lIl
L-1V

1

L-V

+

-

•

+

•

-

L-V!

+

L-VU

+

R-VI]|

0

-

•

-

-

+

+

-

0

0

+

+

+

+

-

m

* Poinocniczy wentylator podziemny.
K
' sK Możliwość wyłączenia części wentylatorów.
+ Szyby wdechowe.
- Szyby wydechowe.
O Szyb nie włączony do sieci ZG LUBIN.
Tabela 4. Zestawienie porównawcze nakładów inwestycyjnych zwi:izanych z przebudową struktury sieci
wentylacyjnej kopalni Lubin
Table 4. A list of comparable investments in concerned with rcbuilding ol' ventilation network .structures for
Lubin inines
Nakłady inwestycyjne w tys. zł wg cen z 1997 r.
Wariant ze stacją przy szybie L-VI
Lp.

Rodzaj nakładów

Wariant docelowy

wg ZTF, (stacja na
powierzchni)

3 wentylatory osiowe
na dole

stacja przy szybie
R-Vlll oraz wentylator
pomocniczy w pochylni
EW-lIl
11 833

I.

Roboty górnicze

22 878

22 878

2.

Stacja wentylatorów przy

17 021

18 848

16 149

6 326

szybie L-VI
3.

Zasilanie elektryczne
stacji wentylatorów

4.

Wentylator pomocniczy

3 296

Instalacje w ZG Rudna

670

6.

Ogrzewanie powietrza

7.

Uszczelnienie zrębu L-V1

8.

Kanał wentylacyjny
wylotowy szybu L-VI

9.

Razem

Sekcja I

1 802 (L-IV)

1 800 (L-III)

2 869 (L-V1)

1 500
726

59 350

50 578

18 668

1
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Efekty ekonomiczne przyjętego rozwiązania wynikają przede wszystkim z możliwości
rezygnacji z budowy nowej, wysoko-depresyjnej stacji wentylatorowej przy szybie L-VI
lub podziemnej stacji wentylatorów głównych przy tym szybie i związanej z tym
konieczności doprowadzenia jej zasilania energetycznego. Inwestycja ta wymagałaby
dodatkowo przebudowy znacznej ilości wyrobisk, wykonania nowych wyrobisk w kamieniu, przebudowy szybu L-III i instalacji ogrzewania powietrza przy nim. Koszty
inwestycji według ZTE dla cen z roku 1997 wyniosłyby 59 350 tys. zł. Koszty inwestycyjne dla modelu docelowego według przyjętego projektu wyniosą natomiast
18 670 tys. zł (tab. 4). Wyliczona różnica nakładów inwestycyjnych między rozwiązaniami projektowanymi, a przyjętymi w modelu docelowym wynosi 40 680 tys. zł
wg cen z roku 1997.
Również eksploatacyjne koszty energetyczne pracy nowej stacji wentylatorowej przy
szybie L-VI byłyby większe od kosztów sumarycznych pracy stacji przy szybie L-III,
jednego wentylatora przy szybie R-VIII i pomocniczego wentylatora podziemnego.
Podkreślić należy, że koszty realizacji badań związanych z przyjęciem modelu docelowego
nie przekroczył sumarycznie 0,3% projektowanych nakładów inwestycyjnych dla projektu
docelowego lub 0,1% nakładów inwestycyjnych według ZTE i PZZ.

Literatura
[1] Augustyn W., Kowalik M., Rosiek F., Sikora M., Spychalski W., Urbański J„ 1996: Modelowanie
cyfrowe
rozpływu powietrza u^ kopalniach LGOM. Mat. konf. Wybieranie złóż na dużych głębokościach oraz w trudnych
A

warunkach geotermicznych,
Świeradów-Zdrój.
[2] Praca zbiorowa, 1993: Aktualizacja założeń techniczno-ekonomicznych
podtrzymania
zdolności
kopalni LUBIN (część techniczna). CBPM CUPRUM.
[3] Praca zbiorowa, 1994: Projekt Zagospodarowania
Złoża Kopalni LUBIN. CBPM CUPRUM.
[4] Praca zbiorowa.
[5]

6]

[7]

[8]

^9]

1994: Opracowanie

modelu

cyfrowego

sieci

wentylacyjnej

ZG LUBIN.

wydobywczej

Raport Instytutu

Górnictwa Politechniki Wrocławskiej nr I-l l/S-13/94.
Praca zbiorowa, 1997: Aktualizacja modelu cyfrowego sieci wentylacyjnej kopalni Lubin wraz z obliczeniami
dla stanu planowanych
robót górniczych w J999 r. Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
I-l l/S-17/97, Wrocław.
Rosiek F., Sikora M., Urbański J., 1995: Analiza możliwości intensyfikacji wydobycia uzyskiwanego z OG
Małomice przy istniejącym układzie wentylacyjnym
kopalni Lubin. Raport Instytutu Górnictwa Politechniki
Wrocławskiej, I-ll/S-20/95, Wrocław.
Rosiek F., Sikora M., Urbański J., 1996: Określenie zakresu przebudowy struktury sieci wentylacyjnej
kopalni
Lubin w odniesieniu do planowanych robót górniczych. Raport Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
I-l l/S-21/96, Wrocław.
Rosiek F., Sikora M., Urbański J., Wach J., 1994: Tworzenie cyfrowef^o modelu sieci i wyznaczanie
rozptywu
powietrza w sieciach wentylacyjnych. Mat. konf. Problemy przewietrzania wyrobisk dołowych oraz nowoczesne
metody kontroli i stabilizacji parametrów sieci wentylacyjnej kopalni, Rybnik.
Rosiek F., Sikora M., Strumiński A., Urbański J,, 1993: Zastosowanie wentylatorów wolno-strumieniowych
do
wspomagania wentylacji wyrobisk górnicz.ych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław.

[10] Rosiek F., Sikora M., Urbański J., Wach J., 1994: Odwzorowanie
w sieciach wentylacyjnych z wykorzystaniem systemu AutoWENT.
w górnictwie, Gliwice.

128

f^rąficzne i modelowanie rozpływu
powietrza
Mat. konf. Kierunki rozwoju komputeryzacji

Section I

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

Analysis of yentilation networks modeling — a basis for their
modernization and economic effects
Abstract
It is shown in an exaTnple of ZG LUBIN where an end model of the yentilation
network is applied and economic effects resuited from the implementation of modernizing
solutions in that network.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 131—140

Wiesław BLASCHKE
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Zarys problemu kontowania kosztów w przemyśle węglowym
w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Węgiel kamienny

— koszty — pomoc państwa - stanowisko

UE

Streszczenie
W pracy przedstawiono problem pomocy państwa dla przemysłu węglowego w krajach
Unii Europejskiej. Przytoczono odpowiednie przepisy unijne zawarte w Decyzjach Komisji
Wspólnoty w 1993 i 1994 roku. Decyzja, obowiązująca do lipca 2002 roku, określa zasady,
na jakich możliwa jest pomoc, a także na jakie cele pomoc może być udzielona. Finansować
można zadania związane z likwidacją kopalń, ochroną środowiska oraz na pokrycie strat
kopalń w okresie dochodzenia do ich rentowności. W pracy przedstawiono sposób, w jaki
należy występować o zgodę Komisji na udzielanie pomocy. Po ewentualnym przystąpieniu
Polski do UE, gdy funkcjonować będą jeszcze musiały kopalnie nierentowne, kraj nasz
zmuszony będzie do stosowania przepisów unijnych. Rozważony musi być też problem,
czy po 2002 roku będą musiały, w interesie polskich kopalń, funkcjonować zasady zbliżone
do zasad w obecnie obowiązujących Decyzjach Komisji. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje,
należy zmienić obecne krajowe zasady kontowania kosztów i sporządzania sprawozdawczości.
Zdaniem autora istnieje pilna potrzeba podjęcia prac i wdrożeń w tym zakresie.

1. Wstęp
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest w zasadzie przesądzone. Otwartym jest
tylko termin przystąpienia. Jest on uwarunkowany dostosowaniern naszych przepisów do
przepisów Wspólnoty. W tej sprawie prowadzone są szeroko zakrojone prace w wielu
zespołach roboczych. Dotyczy to także grupy zajmującej się górnictwem węgla kamiennego.
Problematyka ósmego spotkania w ramach Szkoły Eksploatacji Podziemnej dotyczy kosztów.
Wydaje się więc celowym przekazanie informacji, jaka sprawozdawczość będzie wymagana,
gdy już będziemy członkami Wspólnoty. Mamy jeszcze kilka lat na przygotowanie się do
nowej rejestracji zaszłości i prognoz ekonomicznych. Jest to o tyle istotne, że konieczne
bedą daleko idące modyfikacje dotychczasowych systemów. W dalszej części omówione
zostaną niektóre związane z tym problemem zagadnienia.
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2. Przepisy Wspólnoty dotyczące pomocy rządowej dla przemysłu węglowego
Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, będący podstawą unormowań
prawnych EWG, a następnie UE, w artykule 4 zabrania wszelkiej pomocy rządowej dła przemysłu
węglowego i to w jakiejkolwiek formie. Ten groźny zapis zderzył się z rzeczywistością, którą
wytworzyły zmiany strukturalne na międzynarodowym, a także wspólnotowym rynku elektroenergetycznym. Dotyczyło to głównie konkurencji ze strony ropy naftowej i gazu ziemnego,
a także możliwości importu taniego węgla spoza Wspólnoty. Aby utrzymać przemysł węglowy
Wspólnoty, konieczne były działania modernizacyjne, racjonalizacyjne, a także restrukturyzacyjne.
Uznano więc, że niezbędna jest pomoc państwa, ale mogła być ona stosowana tylko zgodnie
z rozwojem ekonomicznym, a przede wszystkim rozwojem rynku węglowego i elektroenergetycznego Wspólnoty. Tak więc od 1965 roku Komisja Wspólnot Europejskich zaczęła ustanawiać
prawa, w celu dostosowania pomocy państwowej dla przemysłu węglowego, tak aby były zgodne
z celami Traktatu. Decyzje Komisji określały cele i zasady pomocy gwarantujące, że pomoc
państwowa będzie we wspólnym interesie i że nie zakłóci funkcjonowania wspólnego rynku.
Państwa członkowskie, które uznały, że dla ich przemysłu węglowego potrzebna jest pomoc
zobowiązały się, że przed udzieleniem takiej pomocy wystąpią o zgodę do Komisji Wspólnoty
i dopiero po jej otrzymaniu mogą tę pomoc realizować.
Decyzja Komisji (2064/86/ECSC z 30.06.1986) umożliwiła dokonywanie restrukturyzacji
przemysłu węglowego. Nie doprowadziła ona jednak do uzyskania konkurencji z węglem
importowanym — głównie ze względu na niekorzystne warunki geołogiczno-górnicze. Zdając
sobie sprawę z trudnej sytuacji społecznej w regionach górniczych i konieczności zminimalizowania szkód społecznych i niekorzystnych zmian regionalnych, wynikających tak
z restrukturyzacji jak i zamykania kopalń, Wspólnota uznała, że dalsza pomoc państwa dla
przemysłu węglowego jest niezbędna.
Pamiętając o braku odpowiednich ustaleń w Traktacie, aby móc reahzować cele wynikające
z tego Traktatu ustanowiono Decyzją Komisji (3632/93/ECSC z 28.12.1993) nowe przepisy
dotyczące pomocy dla przemysłu węglowego. Decyzja ta traci moc 23 lipca 2002 roku.
Państwa członkowskie Wspólnoty zamierzające udzielać swemu przemysłowi węglowemu
określonej pomocy (w latach 1994—2002) muszą przedstawić wcześniej (przed uzyskaniem
stosownej zgody) plany modernizacji, racjonalizacji i restrukturyzacji, zapewniające (gwarantujące) poprawę rentowności przedsiębiorstw osiąganą głównie poprzez redukcję kosztów.
Reahzacja tych planów jest regularnie monitorowana.

3. Zasady udzielania pomocy
Decyzja z grudnia 1993 roku określa zasady, jakimi kierowała się Komisja, decydując
się na przyznanie pomocy państwa dla przemysłu węglowego. Poniżej przedstawione zostaną
tylko najważniejsze.
— Przedsiębiorstwa lub jednostki produkcyjne Wspólnoty, które nie mają (w świetle
cen węgla na światowych rynkach) szans na uzyskanie rentowności, otrzymywać mogą
pomoc na złagodzenie społecznych i regionalnych konsekwencji zamykania kopalń. W takich
przypadkach pomoc powinna być przyznana w takim zakresie, w jakim uzna to za stosowne
określone państwo członkowskie.
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Pomoc może być udzielana przemysłowi węglowemu w wysokości niezbędnej do
dostosowania przedsiębiorstw do standartów ocłirony s'rodowiska.
— Przedsiębiorstwa lub jednostki produkcyjne, mające szanse osiągnięcia opłacalności
ekonomicznej, mogą otrzymywać pomoc, która stopniowo (w kolejnych latach) ma zmniejszać
wysokość tej pomocy aż do osiągnięcia celu.
Wydanie zgody na udzielanie pomocy uwarunkowane jest następująco:
— Pomoc państwowa nie może dyskryminować ani wpływać negatywnie na konkurencję
pomiędzy producentami węgla, nabywcami lub konsumentami Wspólnoty.
— Wspólnota, w swych założeniach, promuje rozwój handlu międzynarodowego, a więc
pomoc państwa nie może dyskryminować i wpływać negatywnie na konkurencję z rynkiem
światowym. Oznacza to (uwaga autora), że wynegocjowane ceny węgla dotowanego nie
mogą być niższe od cen węgla importowanego tej samej jakości.
— Wspólnota musi prowadzić politykę racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych
(pod warunkiem wykluczenia działań mających na celu ich ochronę przed konkurencyjnym
przemysłem). W związku z tym. Wspólnota stwarzać będzie (stopniowo) warunki, które
zapewnią najbardziej racjonalny podział produkcji węgla.
— Pomoc państwowa będzie udzielana przy zachowaniu zasady przejrzystości. Pomoc
włączona jest do budżetu (lub do podobnych mechanizmów finansowania) poprzez wskazanie
kwot, roczne rozliczenia, coroczne zmniejszanie wysokości pomocy.
— Państwa członkowskie mają obowiązek regularnego dostarczania Komisji całościowych
raportów zawierających szczegółową listę bezpośredniej i pośredniej pomocy dla przemysłu
węglowego Wspólnoty, wyszczególniających powody i zakres pomocy, a także związki tej
pomocy z przedstawionymi planami modernizacji, racjonalizacji i restrukturyzacji.
— Wszelka pomoc dla przemysłu węglowego przyznawana przez państwa członkowskie lub
poprzez środki państwowe w jakiejkolwiek formie jest uważana za pomoc całej Wspólnoty.
Dalsze szczegóły dotyczące pomocy państwa zawarte są w cytowanych (Literatura)
Decyzjach Komisji.

4, Przyznawanie zgody na udzielanie pomocy
Państwa członkowskie Wspólnoty, które zamierzają udzielić pomocy swemu przemysłowi
węglowemu muszą do 30 września każdego roku (lub na trzy miesiące przed przekazaniem
środków) przesłać Komisji informację na temat całkowitej pomocy finansowej. Do tego
też terminu wysyła się informacje na temat wysokości pomocy w poprzednim roku. Państwa
członkowskie nie mogą zrealizować planowanej pomocy zanim nie zostanie ona zatwierdzona
przez Komisję. Materiały informacyjne muszą być bardzo dobrze przygotowane, gdyż
Komisja ma prawo zwrócić się o dodatkowe informacje, a po ich otrzymaniu rozpoczyna
się ponownie trzymiesięczny okres pracy Komisji. Komisja może odmówić prawa przyznania
pomocy i gdyby się okazało, że jakieś przedsiębiorstwo otrzymało zaliczkę pieniężną, to
musi ją zwrócić (jest ona uznana za nieuczciwy zysk). Komisja sprawdza, czy realizowane
są plany restrukturyzacyjne i żąda wyjaśnień odnośnie każdego odstępstwa od zatwierdzonych
programów. Może to mieć wpływ na dalsze decyzje Komisji. Państwo decydujące się na
poprawki do planów, które zmieniają jego stanowisko uprzednio przyjęte, musi o tym
poinformować Komisję, aby mogła ona wydać decyzje dotyczące poprawek.
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Pomoc przyznawaną przez państwa członkowskie można podzielić na następujące rodzaje:
— pomoc operacyjna — ma na celu pokrycie różnicy pomiędzy kosztem produkcji,
a ceną sprzedaży węgla, przy czym ceny dostaw węgla Wspólnoty nie mogą byc niższe
od cen węgla tej samej jakości z krajów trzecich; Komisji dostarcza się kalkulacje
przewidywanych kosztów produkcji i dochodu na tonę paliwa umownego,
— pomoc na ograniczenie działalności — ma na celu pokrycie kosztów produkcyjnych
jednostek, które zostaną zlikwidowane zgodnie z planem likwidacji; w zasadzie nie może
byc ona późniejsza (poza wyjątkowymi przyczynami społecznymi i regionalnymi) niż data
wygaśnięcia Decyzji (lipiec 2002),
— pomoc na pokrycie kosztów wyjątkowych — ma na celu pokrycie kosztów mod-.
ernizacji, racjonalizacji lub restrukturyzacji przemysłu węglowego, które nie dotyczą bieżącej
produkcji; może dotyczyć także sfinansowania systemu pomocy społecznej dla przemysłu
węglowego,
— pomoc na badania i rozwój — ma na celu pokrycie wydatków przez przedsiębiorstwa
węglowe na projekty badawcze i rozwojowe (zgodnie z zasadami ustalonymi przez Wspólnotę),
— pomoc na ochronę środowiska — ma na celu ułatwienie dostosowania do standartów
ochrony środowiska istniejących instalacji przynajmniej na dwa lata przed wejściem w życie
tych standartów.
Przedstawiając wnioski o wyrażenie przez Komisję zgody na udzielenie pomocy —
w celu podjęcia tej decyzji — koszty produkcji związane z produkcją bieżącą przeliczane
są na tonę paliwa umownego (tonę ekwiwalentu węglowego). Tpu jest równe Tce i jest
równe 7 x 10^ kcal lub 29,302 GJ. Jest to zasadnicza różnica w stosunku do naszej
sprawozdawczości kosztowej, gdzie koszty podaje się na tonę paliwa rzeczywistego.

5. Tryb udzielania zgody na pomoc
Zgodnie z Decyzją (3632/93/ECSC) dla jej realizacji Komisja podjęła 8.02.1994 r.
Decyzję 341/94/ECSC. Na jej podstawie pafistwa członkowskie zamierzające udzielić pomocy
swemu przemysłowi węglowemu muszą przedstawić Komisji niezbędne informacje w formie
porównywalnej. Dla sprawdzenia tych informacji ustalono wspólny schemat przedstawiania
danych. Równocześnie, aby móc prowadzić monitoring warunków dostawy dla głównych
klientów we Wspólnocie, przedsiębiorstwa przedstawiają informacje dotyczące dostaw węgla
i koksu we Wspólnocie. Dostawy te obejmują także informacje o zakupach węgla i koksu
z krajów trzecich. Ma to umożliwić Komisji określenie cen węgla z krajów spoza Wspólnoty.
Informacje przekazuje się na odpowiednich formularzach i są one objęte tajemnicą zawodową.
Informacje wysyła się nie później niż 30 dni po terminie zawarcia kontraktu (lub dodatkowej
klauzuli). Formularzy dotyczących kontraktów kupna węgla lub koksu w niniejszym artykule
nie będzie się przedstawiać.
Aby uzyskać zgodę na udzielenie pomocy należy przygotować i dostarczyć Komisji
odpowiednie formularze dla każdego przedsiębiorstwa produkującego węgiel, a korzystającego
z tej pomocy. Podane w nim muszą być następujące informacje:
— kraj,
— zagłębie węglowe,
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— przedsiębiorstwo,
— jednostka produkująca lub miejsce produkcji.
Wprowadzając Decyzję o pomocy państwa dla przemysłu węglowego, Komisja
postanowiła zebrać informacje o kosztacłi produkcji każdego przedsiębiorstwa produkującego węgiel, które dotychczas korzystało z takiej pomocy. Informacje te, ujednolicone dla każdego kraju, dotyczyły roku 1992. Nazwano j e Formularzem A. Następnie państwa zwracające się o zgodę wypełniały Formularze B (identyczne z formularzem A w części informacji podstawowycłi i informacji o kosztacłi produkcji).
Po zakończeniu każdego roku wypełnia się Formularze C. Wzory formularzy przedstawiono:
— dla danych podstawowych w tabeli 1,
— dla danych kosztowych w tabeli 2.
Koszty produkcji konfrontowane są z przychodami, które także przeliczane są na
tonę paliwa umownego. W tabelach formularzy B i C (w dalszej części nieuwidocznionej
w w/w tabelach) podaje się obowiązkowo sprzedaż tonażową przeliczaną na tce oraz
przychody ze sprzedaży. Uwzględnia się ponadto inną sprzedaż oraz wartość zapasów.
Bilansując przychody z kosztami oblicza się stratę na tonę paliwa umownego węgla
wyprodukowanego.
Na podstawie strat upoważniających do pomocy oblicza się wysokość pomocy na tonę
paliwa umownego oraz łączną roczną pomoc.
Wyniki obliczeń są podstawą do złożenia stosownego wniosku.
Tabela 1. Fonnularze przygotowywane przez państwa członkowskie starające się o zgodę na pomoc
dla przemysłu węglowego (dane podstawowe)
Table 1. Forms that are fill in by tłie member countries tłiat apply for agreement of tlie EU to help
their mining industries (base data)
Formularz
A
1. Dane podstawowe

Jednostki
rok 1992

Produkcja podziemna
Produkcja odkrywkowa
Produkcja podziemna
na jedną zmianę
Średnia stawka
godzinowa brutto
pod ziemią
Średnia wartość
opałowa
Godziny pracy
pod ziemią

Formularz B
rok
referencyjny
(N-l)

rok
prognozowany
(N)

Formularz C

prognoza
na rok

dane
rzeczywiste

tys. ton paliwa umownego
tys. ton paliwa umownego

ton/roboczo-lata

waluta krajowa

GJ/tonę

X 10^'
1

Średnia liczba
pracowników
pod ziemia
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Tabela 2. Formularze przygotowywane przez państwa członkowskie starające się o zgodę na pomoc
dla przemysłu węglowego (koszty produkcji)
Table 2. Forms tłiat are fill in by the member countries that apply for agreement of the EU to help
their mining industries (costs of production)
Formularz B
2. Koszty produkcji
w walucie krajowej/tce

Koszty pracy
Koszty materiałowe
Bezpośrednia amortyzacja
Usługi kapitału roboczego
Inne koszty
Razem
Odziedziczone zobowiązania
i koszty restrukturyzacji
Środki finansowe dotyczs^ce
zasiłków z tytułu ubezpieczeń
społecznycłi

Jednostki

rok
referencyjny
(N.l)'

rok
prognozowany
N

Formularz C
prognoza
(poprzednia
kolumna)

dane
rzeczywiste

na wyprodukowaną
tce (tpu)
tce (tpu)
tce (tpu)
tce (tpu)
tce (tpu)
tce (ipu)

tce (tpu)

Inne (należy wyszczególnić)
Pomoc na badania i rozwój
Pomoc na ocłironę środowiska

tce
tce
tce
tce

(tpu)
(tpu)
(tpu)
(tpu)

Razem odliczenia

tce (tpu)

Koszt bieżącej produkcji

tce (tpu)

6. Kontowanie kosztów w przedsiębiorstwach górniczych
Komisja żąda od przedsiębiorstw górniczych kwartalnych zestawień kosztów sporządzanych
zgodnie z obowiązującymi wzorami przez zrzeszenie przedsiębiorstw. Istnieje na to odpowiednia
Dyrektywa. Według kolejnej Dyrektywy, dotyczącej obliczania amortyzacji dóbr zainwestowanych
w przemyśle węglowym krajów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, oblicza się koszty obsługi
kapitału. Ze względu na obszemość materiału nie będzie on tutaj przytaczany. Materiał zawiera
instrukcje dotyczące zasad ogólnych, określenie kapitałów koniecznych do eksploatacji, stopy
procentowe, ryzyko przemysłu węglowego do pokrycia przez koszt obsługi kapitału, stopę
pokrycia ryzyka, sposoby obliczenia wartości netto.
Opracowana jest ponadto Dyrektywa dotycząca podawania danych statystycznych, kosztu
własnego, waloryzacji produkcji i wyniku kopalni węgla kamiennego. Opisano poszczególne
pozycje oraz treść, jaką sobą wypełniają. Tabelę podającą wykaz rubryk oraz ich treści
pokazano w załączniku 1.

7. Podsumowanie
W niniejszym artykule zasygnalizowano problem konieczności zmian sposobu kontowania
kosztów w kopalniach węgla kamiennego dostosowując je do wymogów sprawozdawczości
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Załącznik 1. Dane statystyczne, koszt własny, waloryzacja produkcji i wynik kopalni węgła kamiennego
(CEPCEO)
Attachment 1. Statistical data, cost of production, production value and financial result of coal mine
(CEPCEO)
I. Dane statystyczne
Zawartość

Rubryki
1. Personel średniego szczebla

Robotnicy pracujący pod ziemią, dyplom mistrzowski, w tym

(mistrzowie)

personel przedsiębiorstw (ale spoza stanowisk szkoleniowych)
uczestniczący w produkcji

2. Ilość dni (roboczych lub nie)
produkcji

Ilość dni pracy w danym okresie

3. Średnia liczba dzienna stanowisk
pod ziemią

Stanowiska rzeczywiste personelu figurującego w rubryce
1 = ilość stanowisk rozważanego okresu podzielona przez liczbę
dni (roboczych lub nie) produkcji

4. Wydajność pod ziemią na dane
stanowisko (w tym mistrzowie)

Iloraz liczby z rubryki 5 razy iloraz z rubryki 3

5. Średnia produkcja na dzień roboczy

Iloraz liczby z rubryki 6 razy iloraz z rubryki 2

6, Produkcja okresu
7. Absencja pod ziemią

Procentowa liczba stanowisk nie obsadzonych przez robotników
z powodu: urlopu, odpoczynku, choroby, wypadku, usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności, rekonwalescencji, przestoju, strajku, zamknięcia kopalni.

8. Średnie wynagrodzenie dzienne pod
ziemią

Wynagrodzenie na stanowiskach robotniczych podzielone przez
ilość stanowisk

9. Opłaty socjalne patronackie od

Iloraz liczby z rubryki 12 razy suma liczb z rubryk 10 i I ł

pensji i poborów
II. Koszt własny, wartość produkcji, wynik
10. Pensje netto

Wynagrodzenia bezpośrednio udzielone na: podwyżki za godziny
nadliczbowe; premie służbowe, z koszyka, itd...., zasiłki chorobowe
i wypadkowe.

U . Pobory netto

Wynagrodzenia personelu nadzorującego i kontroli, inżynierowie

12. Opłaty socjalne od pensji
i poborów

Premie za wyniki i produktywność. Urlopy płatne i święto
Barbórki. Opłaty na ubezpieczenie społeczne i zapomogi. Wpłaty
do kas emerytalnych (dodatkowe). Opłaty za wypadki przy pracy i
choroby zawodowe.
Przywileje rzeczowe i odszkodowania na pokrycie tych
przywilejów (transport personelu, zakwaterowanie personelu,
centralne ogrzewanie dla personelu).
Budżet socjalny. Medycyna pracy. Przygotowanie zawodowe.
Dodatek przy przejściu na emeryturę.

13. Koszt siły roboczej
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Załącznik 1. Cd.
Attachment 1. Cont.
Rubryki
14. Zaopatrzenie i materiał

Zawartość
a) Kopalnie podziemne
Dostawy i materiały po koszcie własnym, zgodnie z dyrektywami
opracowanymi przez Komisję „Koszt własny" CEPCEO:
zabezpieczenie, materiały wybuchowe, różne materiały o
zastosowaniu ogólnym. Sprzedaż odzyskanego materiału pochodzi z
odliczenia opłat z tej rubryki. Wartość artykułów z magazynu nie
obejmuje kosztów ogólnych zaopatrzenia.
b) Odkrywkowe
Dostawy i materiały po koszcie własnym i koszcie pożyczek
przedsiębiorstw zewnętrznych zajmujących się eksploatacją zgodnie
z dyrektywami Komisji „Koszt własny" CEPCEO

15- Amortyzacje bezpośrednie

Obliczenie amortyzacji wykonuje się zgodnie z dyrektywami
opracowanymi przez Komisję „Koszt własny" CEPCEO (Doc. PR
20/1982)

16. Obsługa kapitału bezpośredniego

Obliczenia obsługi kapitału wykonuje się zgodnie z dyrektywami
opracowanymi przez Komisję „Koszt własny" CEPCEO (Doc. PR
10/1986)

17. Zużycie energii

Rubryka ta zawiera:
— koszt energii elektrycznej dostarczanej przez centrale górnicze
lub EDF,
— wartość paliw mineralnych stałych zużywanych w wyrobiskach,
— koszt pary dostarczonej z ciepłowni, central i pieców koksowni.

18. Naprawa i konserwacja

Punkt ten odpowiada:
— pożyczkom z centralnych zakładów lub wyrobisk (pensje,
opłaty socjalne, dostawy, itd....),
— amortyzacji i obsłudze kapitału w zakładach,
— pracom naprawy i konserwacji wykonanym przez osoby trzecie.

19. Transport wewnętrzny

Rubryka ta sumuje wszystkie opłaty siły roboczej, dostawy,
amortyzację, obsługę kapitału, energię, konserwację, itd.
przypadające na transport produktów wykonany transportem
drogowym lub kolejowym w obrębie przedsiębiorstwa.

20. Straty górnicze

Straty ponoszone dotyczą dóbr osób trzecich, jak również zagłębi
z wyjątkiem strat spowodowanych instalacją obudowy w
wyrobiskach. Dotyczą one jedynie strat spowodowanych przez
wyrobiska aktywne

21. Koszty administracyjne i ogółem

Rubryka ta zawiera:
— koszty ogólne bezpośrednio ponoszone (koszty P.T.T., koszty
podróży, i/Iub reprezentacyjne, itd.),
— podatki bezpośrednio ponoszone (czynsze kopalni, potrącenia
CECA ...),
— kwota — część kosztów strukturalnych (składki zawodowe,
koszty ogólne zaopatrzenia, koszty kierowania zagłębiami, koszty
obsługi, koszty badań, koszty delegacji personelu, itd.).
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Załącznik 1. Cd.
Attachment 1. Gont
Zawartość

Rubryki
22. Koszt własny całkowity

Suma wierszy 13 do 21.

23. Wartość produkcji

Rubryka ta zawiera:
— zlecenia dotyczące sprzedaży osobom trzecim,
— zaprzestanie działalności górniczej na rzecz innej działalności
(koksownie, centrala, fabryka aglomeracji, ciepłownictwo...),
— wewnętrzne wykorzystanie działalności górniczej,
— dostawy węgla dla personelu,
— zmiany zapasów.

24. Wynik

Różnica pomiędzy wierszami 23 i 22.

25. Całkowite amortyzacje

Kwota z kolumny „Amortyzacje" do dodania

26. Całkowita obsługa kapitału

Kwota z kolumny „Obsługa kapitału" do dodania
Uwaga: Kwota odnosząca się do wierszy 25 i 26 służy tylko do
zamknięcia tabeli w miejscu zetknięcia „kosztów własnych
technicznych — model C d F ' i „kosztów własnych — model
CECA".

UE, Pełne przedstawienie problemu liczenia kosztów wykracza poza przyjęty w niniejszej
publikacji zakres. Jest sprawą oczywistą, że aby dostosować krajowe przepisy do wymogów
UE należy szczegółowo zapoznać się z wszystkim Decyzjami i Dyrektywami, jakie w tym
zakresie opracowano w krajach Wspólnoty.
Zadania dostosowania sposobów kontowania kosztów jak również przygotowania odpowiednich instrukcji i formularzy w języku polskim powinny się podjąć wyspecjalizowane
służby. Dla przemysłu węglowego wydaje się, że kompetentną jednostką byłby Centralny
Ośrodek Informatyki Górnictwa w Katowicach.
Ponieważ opracowanie, a następnie wdrożenie nowego systemu jest czasochłonne, autor
uznał za konieczne zasygnalizować ten problem na Szkole Eksploatacji Podziemnej. Jeżeli
Polska ma być gotowa do wstąpienia do Unii Europejskiej w 2002 roku, czasu na stosowne
prace pozostało niewiele.
Rozważyć należy także problem, czy nasze górnictwo węgla kamiennego do czasu
wstąpienia do Unii stanie się, w wyniku konsekwentnej realizacji programu reformy,
rentowne. Jeżeli tak, to nie będziemy musieli się starać o przedłużenie (a w zasadzie
o ustanowienie nowej Decyzji) przepisów Wspólnoty, pozwalających na pomoc państwa
dla przemysłu węglowego. Jeżeli jednak część kopalń nie będzie rentowna, a ich likwidacja
do 2002 roku nie będzie możliwa (czy to ze względów społecznych czy regionalnych)
należy przygotować się do odpowiednich negocjacji z Komisją UE. Wówczas sprawozdawczość, a zwłaszcza wnioski o zgodę, będą musiały być przygotowywane według formularzy
stosowanych w Unii Europejskiej. Tu trzeba dodać» że po przystąpieniu do Unii nie będzie
mogła mieć miejsca obecna sytuacja, w której mogą funkcjonować deficytowe kopalnie.
Będą one musiały być albo zlikwidowane albo otrzymać pomoc państwa. Na oba te procesy,
niosące ze sobą wydatki finansowe, musi być jednak wydana zgoda Komisji Unii Europejskiej.
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Podsumowując prezentowane rozważania wydaje się, tak czy inaczej, że pilnym staje
się dostosowanie naszej sprawozdawczości kosztowej kopalń węgla kamiennego do standartów
Unii Europejskiej.
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1] Decyzja Komisji numer 3632/93/ECSC z dnia 28 grudnia 1993 roku ustanawiająca przepisy Wspólnoty
dotyczcjce pomocy rządowej dla przemysłu węglowego. Official Journal of the European Communities. No.
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Racjonalizacja zużycia energii jako element obniżania kosztów
wydobycia węgla na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej
Słowa kluczowe
Zużycie energii - obniżenie zużcia ~ zarządzanie

energią

Streszczenie
W wykładzie przedstawiono ogólne informacje dotyczące Jastrzębskiej Spółki Węglowej
SA tak w zakresie wydobycia węgła i ujęcia metanu, jak zasilania w nośniki energetyczne.
Omówiono specyfikę energetyczną kopalń zgrupowanych w Spółce, wykazując różnice
w stosunku do innych kopalń, które to różnice mają istotny wpływ na wielkość zużycia
energii. Na przykładzie podejmowanych działań i realizowanych w latach 1993—1997
programów racjonalizacji zużycia energii wykazano ich wpływ na obniżenie jej zużycia.
Zobrazowano wyniki osiągnięte w racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, sprężonego
powietrza i ciepła tak ilościowo jak wartościowo oraz dokonano oceny celowości podejmowanych działań. W oparciu o analizę wskaźnika energochłonności (wg sprawozdawczości
G-03) za lata 1992—1997 przedstawiono uzyskane wyniki tak w zakresie obniżenia tego
wskaźnika, jak obniżenia energochłonności ogółem. Wnioski końcowe zawierają ocenę
osiągnięć oraz są próbą odpowiedzi na pytanie, jak winno odbywać się zarządzanie energią
w kopalni.

1. Ogólne informacje o JSW S-A.
Jastrzębska Spółka Węglowa grupuje 6 kopalń w tym jedna — kop. Morcinek —
w likwidacji. Obszary górnicze zlokalizowane są w południowo-wschodniej części Rybnickiego Okręgu Węglowego na złożu węgla koksowego, stąd główna produkcja kopalń to
węgiel typu 35.1, 35.2 i 34.1. Niewielkie ilości węgla z pogranicza węgli koksowych
i energetycznych wydobywa się w kopalniach Krupiński, Borynia i Pniówek.
Złożu węgla towarzyszy metan, stąd wszystkie kopalnie należą do IV kategorii zagrożenia
metanowego z wyjątkiem kopalni Borynia, która zaliczona została do III kategorii.
Ilość uwalnianego metanu w trakcie prowadzenia robót górniczych wynosi wg danych
za rok 1997 ok. 300 min m^, z tego siecią odmetanowania ujęto w tym roku 110 min m^.
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Wielkość zasobów metanu szacuje się na poziomie 9760 min m' (zasoby bilansowe).
2
Całkowity obszar górniczy JSW SA wynosi 146,6 km .
W tabeli 1 przedstawiono podstawowe dane kopalń wg stanu na 1.01,1998 r.
W tabeli 2 przedstawiono metanowośc kopalń.
Tabela 1. Podstawowe daiie kopalń JSW S.A.
Table 1. Basic specifications of inines of the Jastrzębie Coal Partnership pic
Powierzchnia

Zasoby metanu

obszaru górniczego
[km^]

Zasoby węgla
operatywne
[min ton]

Bolonia

17.4

96 100

669

2 734 800

Jas-Mos

32,5

41 194

289

3 779 800

Krupiński

28.4

48 631

3 355

2 700 200

Morcinek

23,4

12 467

55

1 371 940

Pniówek

28,5

136 619

4014

3 578 000

Zofiówka

16,4

53 831

1 378

3 006 360

JSW S.A,

146.6

388 842

9 760

17 171 100

Kopalnia

bilansowe
[min m-* CH^]

Wydobycie roczne
(za 1997 r.)
[t]

Tabela 2. Metanowośc kopalń
Table 2. Methane content łn jnines
Metanowośc
relatywna
[m-'/t]

wentylacja

Borynia

3,40

23,20

Jas-Mos

9,30

Krupiński

Kopalnia

Metanowośc absolutna [m'Vmin]

Efektywno śt5
odmetanowania
razem

[%]

1,70

24.90

6,8

76,12

25,18

101,30

24,9

11,26

42,34

34,30

76,64

44,8

Morcinek

10,61

16,02

14,40

30,42

47,3

Pniówek

35.30

138,70

98,34

237,04

41,5

Zofiówka

19,45

166,10

36,10

102,20

35,3

JSW S.A.

12,49

362,48

210,02

572,50

36,7

odmetanowanie

2. Podstawowe informacje energetyczne o JSW S.A.
2.1. E n e r g i a

elektryczna

Kopalnie JSW SA są zasilane z trzech źródeł, a mianowicie:
— sieci przesyłowej Górnośląskiego Zakładu Elektro Energetycznego, gdzie dostawa
mocy odbywa się od strony Elektrowni Rybnik S.A, (stacja Wielopole) i Elektrowni Łaziska
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SA (stacja Suszec i Żabiniec). Stacje 110/6 kV przy poszczególnych kopalniach są połączone
30 liniami 110 kV tak z zewnątrz, jak pomiędzy sobą;
— dwu Elektrociepłowni Moszczenica i Zofiówka, zgrupowanych w Spółce Energetycznej
Jastrzębie S.A. o mocy zainstalowanej ogółem 100 MW^.
EC Moszczenica
— 36 MWe
EC Zofiówka
— 64 MWe
— agregatu prądotwórczego TBG 632 V 16 o mocy 2,7 MWg, zasilającego układ elektroenergetyczny kop. Krupiński, a eksploatowanego przez Elektr-Energo-Gaz Suszec Sp. z o.o.
Poszczególne kopalnie są również połączone liniami kablowymi na napięciu 6 kV dla
zapewnienia dodatkowego zasilania stacji wentylatorów głównego przewietrzania. Aktualna
moc zamówiona dla wspólnego układu pomiarowego JSW obejmującego kopalnie: Borynia,
Jas-Mos, Krupiński, Morcinek i Pniówek, z GZE SA wynosi 118 MW, natomiast dla kop.
Zofiówka z tej samej sieci 11,5 MW (przy postoju EC Zofiówka 31,5 MW). Dla porównania,
w roku 1995 moc zamówiona wynosiła 217 MW latem i 187 MW zimą.
2.2. C i e p ł o
Kopalnie JSW SA są zasilane również z trzech źródeł, a mianowicie:
— Elektrociepłowni Moszczenica i Zofiówka, zgrupowanych w Spółce Energetycznej
Jastrzębie S.A. o mocach zainstalowanych w źródle:
EC Moszczenica
— 290 MWt
EC Zofiówka
— 320 MWt
— kotłów gazowych 2 x 1,2 MWt, zainstalowanych w czerwcu 1998 r. w kop. Borynia
dla wykorzystania metanu z odmetanowania kopalni,
— kotłowni węglowo-gazowych zgrupowanych w Elektro-Energo-Gaz Suszec Sp. z o.o.,
zasilających oddalone terytorialne kopalnie Krupiński i Morcinek.
2.3. S p e c y f i k a

energetyczna

kopalń

JSW S.A.

Czynniki specyficzne dla kopalń JSW SA odróżniające je od pozostałych kopalń węgla
kamiennego, a mające wpływ na gospodarkę energetyczną to:
1. Silna metanowość złoża, powodująca zwiększone zużycie energii elektrycznej na:
— wentylację tak obiegową jak odrębną,
— produkcję sprężonego powietrza 0,6 MPa i konieczność utrzymywania ciśnienia
w bardzo rozbudowanych sieciach ogólnokopalnianych,
— utrzymanie ruchu stacji odmetanowania.
2. Konieczność stosowania ze względu na górnicze przepisy bezpieczeństwa, sprężonego
powietrza do napędu:
— urządzeń roboczych (wiertarki, wiertnice),
— urządzeń małej mechanizacji (kołowroty, podciągarki),
— urządzeń wentylacyjnych (dysze, strumienice, wentylatory powietrzne).
3. Wysoki stopień geotermiczny, powodujący konieczność stosowania urządzeń klimatyzacyjnych (GUC, DV 290) przy głębokościach poniżej 600 m, co ma miejsce we
wszystkich kopalniach.
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4. Duża krotność wymiany powietrza w procesie głównego przewietrzania kopalni,
o
związana z usuwaniem na drodze wentylacyjnej ok. 190 min m' metanu rocznie.
5. Stosunkowo niska miąższość eksploatowanych pokładów węgla, powodująca duże
zanieczyszczenie urobku kamieniem (w granicacli 40—45%).
6. Trudne warunki górniczo-geologiczne złoża, co powoduje:
— duże dopływy wód naturalnych w kop. Krupiński i Morcinek,
— konieczność zużycia znacznych ilości ciepła w okresach zimowych na ogrzewanie
w większości mokrych szybów,
— stosowanie długich odstaw dla przesyłu urobku ze ścian eksploatacyjnych (przeciętna
odstawa to 0,8 do I MW mocy zainstalowanej).

3. Realizacja programów racjonalizacji zużycia energii w JSW S.A.
W globalnej strukturze zużycia energii (wg sprawozdania G-03) energia elektryczna
stanowi 51%, ciepło 15%, a węgiel, koks, gaz, olej i ropa 34%.
3.1. E n e r g i a

elektryczna

W zakresie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej podjęto i zrealizowano następujące
zadania:
1. Obniżenie zużycia energii elektrycznej na produkcję sprężonego powietrza, co przy
30% udziale w globalnym zużyciu energii elektrycznej stanowiło podstawowe działanie.
Działania i osiągnięte efekty zostaną przedstawione w kolejnym rozdziale (sprężone powietrze).
2. Zmniejszenie zużycia jednostkowego na dużych odbiorach (wentylatory głównego przewietrzania, pompy głównego odwadniania, maszyny wyciągowe, napędy
w Zakładach przeróbczych itp.) przez modernizację, poprawę sprawności i zmianę
parametrów pracy.

Dla przykładu można wymienić następujące działania:
— zmiana parametrów znamionowych sprężarek niskoprężnych przez zdjęcie pierwszego
wieńca łopatek (zmiana ciśnienia i wydajności) lub ostatniego wieńca (zmiana ciśnienia
bez zmiany wydajności), co zrealizowano w kopalniach: Borynia, Krupiński, Jas-Mos,
Morcinek i Zofiówka,
— wymiana wirników na wentylatorach WPR 200 z 200/1,8 na 180/1,8, co zrealizowano w kop. Borynia, wymiana łopatek na wentylatorze WOK D3 # V kop.
Jas-Mos oraz modernizacja stacji wentylatorów # III i zatrzymanie stacji przy szybie
IV kop. Krupiński.
— zatrzymanie po jednym wentylatorze na stacjach głównego przewietrzania kop.
Pniówek i Zofiówka,
— poprawa sprawności pomp głównego odwadniania w kop. Morcinek.

3. Automatyzacja ruchu urządzeń.
W kopalniach np. Zofiówka, Pniówek, Jas-Mos zostały wdrożone napędy dwubiegowe
na przenośnikach taśmowych odstawy głównej oraz układy kaskadowego załączania odstaw
ścianowych.
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4. Zmniejszenie opłat stałych, obniżenie mocy zamówionej i obracłiunkowej.
W pierwszym etapie w latach 1994-95 realizowano obniżenie mocy obrachunkowej
przez wprowadzenie strażników poboru mocy oraz obniżano moc zamówioną do granic
bezpiecznych, natomiast rozpoczęcie w roku 1996 realizacji wspólnego układu pomiarowego
umożliwiło dalsze obniżanie mocy zamówionej i obrachunkowej (zostanie to przedstawione
w pkt. 6).
Obniżenie mocy zamówionej w latach 1993—1997 przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Wielkość mocy zamówionej w latach 1993—1997
Table 3. Yolume of commissioned electric energy in 1993—1997
Moc zamówiona (MW)
Kopalnie

Spadek w latach
1993-1997

%

1993

1994

1995

1996

1997

Borynia

36

35

31

30

29,5

-6,5

18

Jas-Mos

64

51 zima
59 lato

36 zima
56 lato

46 zima
54 lato

35 zima
41 lato

- 2 9 zima
- 2 2 lato

45
34

Krupiński

27

25

23,8

23,5

23,5

-3,5

13

Morcinek

24

22

21

21

21

-3,0

13

Pniówek

60

53

47

43

40

-20,0

33

Zofiówka

16 zima
40 lato

16 zima
40 lato

16 zima
38 lato

16 zima
37 lato

11,5
* zima
33 lato

-4,5 zima
- 7 lato

28
18

184,8
216,8

179,5
208,5

160,5
189,0

-66,5
-62,0

29
25

JSW S.A.
zima
lato

227
251

202
234

1

5. Kompensacja mocy biernej.
Układ nadążnej regulacji mocy biernej został zrealizowany w kop. Pniówek, przy czym
wybrano wariant mieszany:
— 1,6 MVAr na napięciu 500 V w Zakładzie Przeróbczym,
— 4,8 MV Ar na napięciu 6000 V w stacji 110/6 kV.
Doświadczenia ruchowe uzyskane z eksploatacji tego układu pozwolą podjąć decyzję
dotyczącą realizacji w innych kopalniach.

6. Wspólny układ pomiarowo-rozliczeniowy GZE SA.
Ideą stworzenia wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego z GZE SA dla energii
elektrycznej było obniżenie opłat stałych, obniżenie mocy obrachunkowej oraz w oparciu
0 konieczne modernizacje urządzeń pomiarowych i zastosowanie wspomagania komputerowego — monitoring rozpływu i zużycia energii elektrycznej. Budowę układu rozpoczęto
we wrześniu 1996 r, realizacją opomiarowania wspólnego dla obu ruchów kop. Jas-Mos,
a zakończono w maju 1998 r. włączeniem do wspólnego rozliczenia kop. Borynia.
W ramach wspólnego rozliczenia pracują kopalnie: Borynia, Jas-Mos, Krupiński, Morcinek
1 Pniówek. Całkowity koszt realizacji wyniósł brutto 626.436 PLN, natomiast efekty obniżenia
opłat przedstawia tabela 4.
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Tabela 4. Efekty obniżenia opłat z tytułu wspólnego układu pomiarowo-rozliczeniowego z GZE S.A.
Table 4. Effects of decreasing of charges of the common measuring-calculating system
of tłie GZE Power Stations pic

Kopalnia

Okres pracy we wspólnym
układzie

Boryiiia

V

Jas-Mos

IV 1997

Krupiński

X 1997

Morcinek

XII 1997

Pni owek

IV 1997

X 1998 r.

Osiągnięty wynik finansowy
w tym w okresie [PLN]

Czas zwrotu nakładów

227 581

3 miesiące

X 1998 r.

649 947

6 tygodni

X 1998 r.

1 359 500

2 miesiące

X 1998 r.

436 704

2 miesiące

X 1998 r.

1 367 818

2 tygodnie

Ogółem

4 041 550

Należy zwrócić uwagę, że wspólny układ pomiarowy dla dużego odbioru i na taką
skalę jest pierwszym i jak dotąd jedynym w przemyśle węglowym.
3.1.1. Wyniki osiągnięte w zakresie energii elektrycznej
W latach 1993—1997 w zakresie zużycia energii elektrycznej osiągnięto następujące
wyniki:
— przy wzroście wydobycia z 15 210 492 tony do 17 171 100 ton tj. o 13% zużycie
energii elektrycznej spadło z 1324 tys. MWh do 968 tys. MWh tj. o 27%,
— w omawianym okresie wskaźnik zużycia energii elektrycznej na tonę wydobycia
zmalał z 79 kWh/t do 56 KWh/t tj. o 30%,
— w latach 1993—1997 przy urzędowym wzroście ceny [zł/MWh] w taryfie A23
o 212%, cena płacona przez JSW SA wzrosła tylko o 185%.
3.2. S p r ę ż o n e

powietrze

W zakresie racjonalizacji zużycia sprężonego powietrza, co w prosty sposób przekłada
się na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, podjęto i zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Zasilanie siłowników klap odmiarowych na skipach i urządzeń przy szybach
materiałowo-zjazdowych z niezależnego źródła.
Realizacja zadania pozwoliła w sposób znaczący obniżyd poziom ciśnienia w sieciach
ogólnokopalnianych z 0,45—0,50 MPa do 0,28—0,32 MPa.
2. Modernizacja sprężarek w kierunku obniżenia parametrów znamionowych przez
zdjęcie wieńca łopatek, co zostało opisane już w pkt. 3.1.

3. Elektryfikacja napędów urządzeń.
W ramach tych działań zrealizowano:
— przejście na robotach PRG z ładowarek powietrznych ŁZK na elektryczne ŁBS
i całkowite wycofanie z kopalń JSW SA ładowarek HL 380,
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wdrożenie do wierceń wykonywanych przez ZOK Sp. z o.o. wiertarek hydraulicznych
produkcji OMAG Oświęcim,
— elektryfikacja podciągarek w komorach montażowych.

4. Skracanie sieci dołowych oraz poprawa ich szczelności.
Realizacja tego tematu następowała przez:
— likwidację zbędnych odcinków sieci (wszystkie kopalnie),
— zmianę przekrojów z ([) 500, ([) 400 na ^ 150 (w kop. Zofiówka),
— czasowego wyłączania poszczególnych fragmentów sieci (wszystkie kopalnie).

5. Zastosowanie na dole kopalni sprężarek WEK 103 i S75 UG.
Wymienione sprężarki stosuje się na dole dla indywidualnego zasilania najczęściej
odległych przodków lub komór montażowych sekcji obudowy zmechanizowanej:
— sprężarki WEK 103 (kop. Jas-Mos, kop. Borynia» kop. Morcinek),
— sprężarka S75 UG (PRG w kop. Borynia).
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że mogą być one zastosowane lokalnie w wyrobiskach, gdzie nie występuje podwyższona temperatura, ale barierą w szerszym zastosowaniu
jest ich mała wydajność.

6. Wdrożenie przewoźnych dopręźaczy dołowych.
Dla przeprowadzenia prób ze sprężarką S75 UG prod. PRUG AIR Mysłowice przy
pracy na nadciśnieniu zakupiono 1 szt. urządzenia do kop. Krupiński. Próby wypadły
pomyślnie, a więc producent wykonał 4 szt. doprężaczy, które w listopadzie 1998 r. zostały
wdrożone w kop. Zofiówka.
Należy stwierdzić, że obliczenia wykazują możliwość obniżenia ciśnienia w sieciach
ogólnokopalnianych do poziomu 0,1—0,15 MPa w przypadku kompleksowego wprowadzenia
doprężaczy dołowych. Urządzenie posiada dopuszczenie do pomieszczeń C, a wydajność
waha się w granicach 2000 m /h.
3.2.1. Wyniki osiągnięte w zakresie sprężonego powietrza
W latach 1993—1997 w zakresie zużycia sprężonego powietrza osiągnięto następujące
wyniki:
— przy wzroście wydobycia z 15 210 492 tony do 17 171 100, tj. o 13% zużycie
sprężonego powietrza spadło z 3764 min m' do 2510 min m" czyli o 33%,
— w omawianym okresie godzinowe zapotrzebowanie obniżyło się:
a) W dni robocze z 474 tys. m" do 317 tys. m",
b ) w dni wolne z 270 tys. m ' d o 183 tys. m",
— dzięki racjonalizacji zużycia, pomimo stałego wzrostu tak ceny energii elektrycznej
jak kosztów osobowych, udaje się utrzymać nakłady prawie na niezmiennym poziomie.Dla przykładu: nakłady w roku 1996 wyniosły 40 440 908 PLN, a w 1997 roku
40 927 573 PLN, czyli wzrost wyniósł 1,2%.
3.3. C i e p ł o
W zakresie racjonalizacji zużycia ciepła podjęto również szereg działań, przy czym
należy stwierdzić, że zużycie ciepła zależy przede wszystkim od średnich temperatur oraz
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długości sezonu grzewczego, a dopiero w drugiej kolejności od działań racjonalizujących
zużycie. Stąd bardzo trudne jest porównywanie zużycia w poszczególnych latach.
Struktura zużycia ciepła w kopalniach JSW SA przedstawia się następująco:
— ogrzewanie pomieszczeń 77%,
— przygotowanie wody kąpielowej 23%,
natomiast biorąc pod uwagę ilość ciepła zużytego do ogrzewania pomieszczeń:
— ogrzewanie powietrza wdechowego 50%,
— ogrzewanie pomieszczeń przemysłowych 35%,
— ogrzewanie pomieszczeń administracyjno-biurowych 15%.
Wielkość zużycia ciepła w kopalniach JSW S.A. w latach 1993—1997 przedstawia
tabela 5.
Tabela 5. Zużycie ciepła w kopalniach JSW S.A. w latach 1993—1997
Table 5. Heat consumption in the mines of the Jastrzębie Coal Partnership pic in 1993—1997
Zużycie ciepła [tys. GJ]
Kopalnia
1993

1994

1995

1996

1997

Borynia

207,7

182.2

211,2

267,4

146,8

Jas-Mos

432,2

337,5

356,8

399,4

293,3

Krupiński

242,2

209,2

233,7

250.6

212,1

Morcinek

224,4

202.9

191,1

231,4

142,5

Pniówek

238,9

238,4

225,6

264,1

213,4

Zofiówka

234,4

152,8

129,2

159,3

104,1

1 579,8

1 322,8

1 347,6

1 572,2

1 112,2

JSW S.A.

1

Jak widać z powyższego zestawienia, przy podobnych warunkach dla sezonu grzewczego
jak w latach 1993 i 1996 zużycie ciepła jest podobne, utrzymując się na poziomie ok.
1570 tys. GJ, natomiast przy łagodnych zimach jak w latach 1994, 1995, zużycie kształtuje
się na poziomie 1320 tys. GJ, Rok 1997 pokazuje wpływ zrealizowanych zadań na obniżenie
zużycia ciepła.
W zakresie racjonalizacji zużycia ciepła podjęto i zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. Racjonalizacja ogrzewania szybów.
Od roku 1996 realizowany jest program zakładający cztery etapy:
— modernizacja w kierunku doprowadzenia do właściwego technicznie i optymalnego
energetycznie układu przesyłu gorącego powietrza do szybu,
—- wyposażenie układu w odpowiednie opomiarowanie, umożliwiające bieżącą kontrolę
parametrów pracy,
— wyposażenie baterii nagrzewnic w układy regulacji, umożliwiające nadążne sterowanie
wymianą ciepła,
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automatyzacja ruchu nagrzewnic umożliwiająca utrzymanie zadanej temperatury w szybie + 2 C.
Etap czwarty został już zrealizowany w kopalniach: Borynia, Pniówek i Zofiówka,
natomiast kopalnie Krupiński, Morcinek i Jas-Mos zrealizowały etap trzeci.

2. Modernizacja węzłów cieplnych.
Zadanie wymaga znacznych nakładów finansowych i dlatego zostało zreaHzowane
częściowo w kop. Krupiński i kop. Morcinek w związku z wydzieleniem źródeł w ramach
Elektro-Energo-Gaz Suszec Sp. z o.o. oraz w kop. Borynia i kop. Pniówek.

3. Opomiarowanie licznikami ciepła.
Zadanie dotyczy opomiarowania głównych odbiorów licznikami ciepła i zostało zrealizowane częściowo w wszystkich kopalniach. Realizacja zadania również wymaga znacznych
nakładów finansowych.

4. Wnioski końcowe
1. Racjonalizacja zużycia energii w latach 1993—1997 spowodowała obniżenie
w tym okresie wskaźnika energochłonności dla JSW S.A. z 527 MJ/t do 393 MJ/t,

tj. o 25,5%.
2. Przy wzroście wydobycia o 13% zużycie energii zmalało z 8 017 647 GJ w roku
1993 do 6 741 162 GJ w roku 1997 tj. o 15%.
3. Udział energii w kosztach wydobycia zmalał z 7,3% w roku 1993 do 5,7% w roku
1997.
4. Dla osiągnięcia planowanych celów zasadnicze znaczenie ma właściwa koordynacja
podejmowanych działań oraz właściwa organizacja służb energetycznych, umożliwiająca
bieżące monitorowanie procesów energetycznych.
5. Jednym z istotnych elementów umożliwiających zarządzanie energią było powołanie w kopalniach Zespołów ds. gospodarki energetycznej oraz podporządkowanie
Głównego Energetyka (Inżyniera Energetyka) bezpośrednio Naczelnemu Inżynierowi
Kopalni.

Rationalising of energy consumption as the element of costs decrease
of coal mining in the Jastrzębie Coal Partnership
Abstract
The paper presents generał information of the Jastrzębie Coal Partnership pic concerning
not only coal mining and methane extraction but also providing energy carriers.. Characteristic
energy features of the mines of the Partnership were discussed, pointing out the differences
in relation to other mines which affect significantly the volume of energy consumption.
The examples of activities, undertaken and implemented in the years 1993—1997, in the
form of energy-rationalising programmes, showed the influence upon the consumption
decrease. The author illustrated the results obtained in rationalising of consumption of
electric energy, compressed air and heat, both quantitatively and qualitatively, and estimated
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the purposefulness of undertaken actions. According to the analysis of energy consumption
index (G-03-type statistics) for the years 1992—1997 the author presented the obtained
results both In the rangę of decreasing this index and in the rangę of decreasing the energy
consumption in total.
The final conclusions contain the evaluation of achievements and constitute an attempt
of answering the question of how the energy management in a coal mine should be
organised.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 151—162

Andrzej GRZONKA, Jerzy FICEK
Rybnicka Spółka Węglowa S.A,
VK JANKOWICE, Rybnik-Bogiiszowice

Niektóre działania w zakresie obniżania kosztów wydobycia węgla
w KWK Jankowice
Słowa khiczowe
Kompleks - drążenie - mechanizacja

~ stabilizacja

-

koszty

Streszczenie
Konieczność obniżenia kosztów wydobycia, kopalnia Jankowice realizuje na wielu
frontach ich powstawania. Obecnie szczególną wagę przywiązuje się do obniżenia kosztów
w wykonywaniu wyrobisk przygotowawczych i udostępniających nowe fronty eksploatacyjne.
Postawione zadania w tym zakresie przed kadrą inżynieryjno-techniczną doprowadziły do
zmian w technologiach drążenia wyrobisk korytarzowych, polegających m.in. na zastosowaniu
kompleksu urabiającego VM-E do drążenia tych wyrobisk oraz optymalnego doboru obudowy
przez zastosowanie rozpór i siatek nowego typu.

1. Wstęp
Jednym z pierwszoplanowych elementów programu restrukturyzacji kopalni Jankowicew zakresie obniżania kosztów, stała się potrzeba zwiększenia koncentracji wydobycia ze
s'cian. W latach 1991—1997 kopalnia odniosła znaczące powodzenie w tym zakresie,
osiągając na koniec roku 1997 średnie wydobycie z jednej ściany 4751 t/d, przy średnim
dobowym postępie wynoszącym 7,0 m.
Osiągnięcie takich wyników możliwe było głównie dzięki zwiększeniu długości ścian
oraz wyposażeniu ich w wysokowydajne urządzenia nowej generacji. Zmianom w technologii
prowadzenia ścian oraz wyposażaniu ich w wysokowydajne urządzenia urabiające nie
towarzyszyły podobne zmiany w procesie drążenia wyrobisk chodnikowych. Taki stan
prowadził niejednokrotnie do napięć w przygotowaniu na żądany termin rozcinki ścian.
Nieckowate zaleganie pokJadów na obszarze kopalni Jankowice powoduje, że upad warstw
jest bardzo zmienny, waha się od 8 do 25° w centralnej i zachodniej części złoża, do 35—50°
we wschodnim skrzydle niecki (zwłaszcza warstwy siodłowe).Takie zaleganie pokładów wymuszało prowadzenie większości przecinek rozruchowych i pochylni robotami strzałowymi, co
w znacznym stopniu wydłużało czas ich wykonania. Dalsze działania w kierunku obniżania
kosztów drążenia wyrobisk zmierzały do maksymalnego wykorzystania nośności obudowy.
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2. Dotychczasowe metody wykonywania przecinki rozruchowej lub pochylni
W 1997 roku w kopalni Jankowice wykonano 22 699 mb wyrobisk korytarzowych, w tym
1007 mb przecinek rozruchowych, których drążenie rozpoczęto i zakończono w 1997 r.
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Rys. 1. Wykonane przecinki rozruchowe wraz z obcinką w 1997 roku (ze względu na czas i sposób ich
wykonania)
Fig. 1. Start-up cross-cuts with fringe drifts were made in 1997 (due to the tiine and mood
of their execution)

W zależności od przeznaczenia oraz warunków geologiczno-górniczych, wyrobiska
korytarzowe drążone są z wykorzystaniem kombajnów chodnikowych typu AM-50 (w jednym
przypadku kombajn AM-75) lub robotami strzałowymi.
Pochylnie jak i przecinki rozruchowe są przykładem wyrobisk korytarzowych, których
technologia drążenia uzależniona jest od nachylenia. Wykonanie ich może odbywać się wg
dwóch sposobów:
a) w pokładach o nachyleniu do 18° — za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50,
b) w pokładach o nachyleniu powyżej 18° — z wykorzystaniem materiałów wybuchowych.
Z uwagi na znaczną szerokość przecinek rozruchowych, drążone są one dwuetapowo
(etap pierwszy — 3,4 m, etap drugi do 6,4 m), co obrazuje rysunek nr 2 i 3.

3. Sposób wykonania pochylni i przecinki rozruchowej kompleksem VM-E
Wykonanie wyrobisk według przedstawionych powyżej sposobów jest czasochłonne
i w wielu przypadkach stanowi element opóźniający zakończenie rozcinki ściany.
W związku z tym, kopalnia postanowiła znaleźć takie rozwiązanie, które pozwalałoby
na mechanizację ich drążenia, niezależnie od nachylenia pokładu oraz szerokości wyrobiska.
Rozwiązaniem, które odpowiadało wymaganiom kopalni, był kompleks zmechanizowany
z urządzeniem urabiającym VM-E.
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3,2 - 3,4 m
Rys. 2. Etap pierwszy drążenia przecinki rozruchowej (obudowa wieloelementowa specjalna)
Fig. 2. First stage of driving the start-up cross-cut (special multi-element lining)

do 6,4 m

Rys. 3. Etap drugi drążenia przecinki rozruchowej (obudowa wieloelementowa specjalna)
Fig. 3. Second stage of driving the start-up cross-cut (special muIti-element lining)

3.1. O p i s
W
—
—
—
—

techniczny

kompleksu

VM-E

skład kompleksu wchodzą następujące podstawowe elementy
urządzenie urabiające VM-E,
przenośnik kątowy,
zespół rozpierająco-przesuwający,
stanowisko sterownicze.
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Urządzenie urabiające VM-E umieszczone jest na saniach, które przesuwane są po przenośniku zgrzebłowym. Na saniach umieszczone jest ramię obrotowe składające się z wysięgnika,
silnika elektrycznego, przekładni planetarnej oraz dwóch głowic urabiających. Ponadto kombajn
VM-E wyposażony jest w ciągnik łańcuchowy napędzany hydraulicznym silnikiem z regulacją
stopniową, który umożliwia jego przemieszczanie wzdłuż urabianego ociosu. Zachowanie odpowiedniego kierunku urabiania uzyskiwane jest poprzez urządzenie korekcyjne zabudowane na
rynnie końcowej i na odcinku kątowym 90° przenośnika zgrzebłowego. Zasilanie po stronie
hydraulicznej realizowane jest przy pomocy stacji pomp, która wchodzi w skład wyposażenia.
Głowice urabiające kombajnu VM-E urabiają oraz ładują równocześnie urobek na przenośnik.
Dane techniczne urządzenia urabiającego:
— napęd głowicy urabiającej
— 120 kW
— posuw głowicy urabiającej
— 63 kW
— siła pociągowa ciągnika posuwu głowicy urabiającej — 120 kN
— prędkość posuwu ciągnika łańcuchowego
— O do 22 m/min
— prędkość urabiania
— 0,9 m/s
— zakres pracy:
— wysokość
— od 1,0 do 3,3 m
— szerokość
— od 4,5 do 8,0 m
— nachylenie
— od - 3 0 ° do +35°

Rys. 4. Urządzenie urabiające wraz z przenośnikiem kątowym — schemat
Fig. 4. Excavating device with the angular conveyor — scheme

Przenośnik kątowy ma kształt litery L, którego krótsze ramię, stanowiące tor posuwu
kombajnu, przebiega poprzecznie do osi wyrobiska, natomiast dłuższe biegnie wzdłuż ociosu
wyrobiska. Krótsze ramię, w zależności od szerokości na jaką ma być drążone wyrobisko,
ma długość od 4,3 do 8,0 m, natomiast dłuższe ma długość od 8 do 30 m. Do transportu
urobku służy jedna nitka łańcucha 18 x 64 mm, umieszczona w osi rynny przenośnika.
Moc napędu przenośnika kątowego wynosi maksymalnie 50kW.
Urządzenie urabiające wraz z przenośnikiem kątowym przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 4a. Urządzenie urabiające wraz z przenośnikiem kątowym — widok ogólny
Fig. 4a. Excavating device with the angular conveyor — generał overview

Rys. 4b. Urządzenie urabiające wraz z przenośnikiem kątowym — widok ogóiny
Fig. 4b, Excavating device with the angular conveyor — generał overview
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Zespół rozpierająco-przesuwający składa się z dwóch zestawów. Zestaw składa się
ze wspornika, na którym oparta jest podpora hydrauliczna zakończona płytą oporową. Dla
zabezpieczenia podpory przed przewróceniem się podczas rabowania — zastosowano pionowy
resor. Wspornik połączony jest sworzniowo z belką przesuwną i siłownikiem układu
przesuwnego o skoku 350mm. Belka przesuwna posiada na swym końcu układ korekcji
poprzecznej przenośnika, który łączy się z zastawką przy pomocy sworzni i przegubu
kulowego.
Stanowisko sterownicze — jest to miejsce sterowania kombajnem VM-E. Stanowi go
klatka o konstrukcji stalowo-rurowej. Operator w pozycji siedzącej steruje wszystkimi
funkcjami kombajnu.
3.2. D o ś w i a d c z e n i a
użyciu kompleksu

kopalni
VM-E

w zakresie

drążenia

wyrobisk

przy

Zmechanizowany kompleks VM-E zastosowano po raz pierwszy przy drążeniu przecinki
rozruchowej Z-3 pokład 409/2.
Parametry wyrobiska przedstawiały się następująco:
— długość przecinki
— 302 m
— wysokość w wyłomie
— 2,2 m
— szerokość w wyłomie
— 6,4 m
— nachylenie
— 18°
Pokład 409/2 zaliczony jest do:
— III kategorii zagrożenia metanowego,
— klasy B zagrożenia pyłowego,
— I stopnia zagrożenia wodnego.
Lokalizacja ta podyktowana była koniecznością przygotowania przecinki rozruchowej
w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy. W przypadku wykonania, zarówno kombajnem chodnikowym AM-50 jak i przy pomocy robót strzałowych, czas przekraczał trzy
miesiące.
Zastosowano w tym wyrobisku obudowę wieloelementową w odstępie co 0,75 m
z dodatkowym przykatwianiem dwiema parami kotew (rys. 5).
Załogę przodka stanowiły 3—4 osoby, których zadaniem było urabianie oraz stawianie
obudowy, natomiast w odległości 3»0 m od przodka, dwóch pracowników na bieżąco
prowadziło przykatwianie. Średni postęp dobowy uzyskany w trakcie drążenia tej przecinki
rozruchowej wyniósł prawie 10 m. Na rysunku 1 przedstawiono zestawienie przecinek
rozruchowych wykonanych różnymi metodami w funkcji długości oraz czasu ich wykonania.
Z wykresu można wyciągnąć ogólny wniosek, że w przypadku zastosowania urządzenia
VM-E osiąga się najkrótszy czas wykonania wyrobiska.
Po wydrążeniu przecinki Z-3 pokład 409/2, kompleks został wykorzystany do drążenia
pochylni I ściany C-2 pokład 409/2 Wyrobisko to miało następujące parametry:
— długość
— 240 m
— wysokość
— 2,5 m
— szerokość
— 5,5 m
— nachylenie
— ok. 14°
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do 6,4m

Rys. 5. Obudowa wielosegmentowa specjalna wzmocniona kotwami zastosowana w przecince rozruchowej Z-3
pokład 409/2
Fig. 5. Multi-segment special lining, enforced with bolts, applied in the start-up cross-cut Z-3, bed 409/2

Kompleks w pochylni I ściany C-2 pokład 409/2 urucłiomiono w listopadzie 1997 r.
W trakcie drążenia tego wyrobiska uzyskano postęp miesięczny 224 m, tj. około II m/d.
Pocłiylnię I drążono po upadzie, stawiając obudowę w odstępie co l,Om. Zastosowano
obudowę prostokątną typu ORPSC (rys. 6).
5,2m

Rys. 6. Obudowa typu ORPSC zastosowana w pochylni I ściany C-2 pokład 409/2 oraz pochylni Z-1 pokład
405/1
Fig. 6. ORPSC lining, applied in the dip road I of C-2 longwall, bed 409/2 and the dip road Z - l , bed 405/1
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Rys. 6a. Widok organu urabiającego podczas drążenia pochylni C-2 pokład 409/2
Fig. 6a. Overview of the cutting head during driving of the C-2 dip road, bed 409/2

Aktualnie kompleks drąży pochylnię Z-I w pokładzie 405/1, której długość wyniesie
640 m, wysokość 2,4 m, nachylenie \4—18°, obudowa prostokątna typu ORPSC. W wyrobisku tym uzyskuje się postęp do 16 m/d.
Planowane zastosowanie kompleksu VM-E
drążenie chodnika nadścianowego Z-14
w pokładzie 405/1.

4. Skrócona analiza kosztu drążenia 1,0 m przecinki rozruchowej przy zastosowaniu
kompleksu VM-E
Przeprowadzono analizę takich składników kosztu jak amortyzacja i nakłady na robociznę
Pozostałe składniki kosztu takie jak np. koszty materiału czy odstawy urobku można
pominąć, gdyż dla wszystkich stosowanych metod są praktycznie jednakowe.
W kosztach amortyzacji uwzględniono jedynie koszt amortyzacji urządzenia VM-E
i przenośnika kątowego:
— koszt urządzenia VM-E
— koszt przenośnika kątowego

— 2 004 921 zł
—
477 739 zł

— łącznie
— 2 482 660 zł
Przyjmując czteroletni okres amortyzacji otrzymuje się roczny koszt amortyzacji wynoszący 620 665 zł/rok, stąd dzienna rata amortyzacji wyniesie 2482 zł/d.
Uwzględniając dobowy postęp uzyskany przy drążeniu przecinki rozruchowej Z-3 w pokładzie 409/2 wynoszący 10 m, koszt jednostkowy kompleksu wyniesie 248 zł/m.
158

Section I

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
Przy drążeniu przecinki rozruchowej, w przodku wraz z pracownikami przykatwiającymi
obudowę pracowało 6 pracowników. Koszt roboczodniówki kształtował się na poziomie
180 zł, postęp wyniósł 10 m/d. Można obliczyć, że przy trzech zmianach o jednakowym
obłożeniu i czwartej zmianie remontowej obłożonej 4 pracownikami, jednostkowy koszt
robocizny wyniósł 396 zł/m.
Suma kosztów amortyzacji i robocizny wyniesie zatem 644 zł/m. Stanowi to korzystna
wielkość w stosunku do aktualnie uzyskiwanych przy drążeniu przecinek rozruchowych
metodami tradycyjnymi np. kombajnem chodnikowym AM-50. Suma kosztów przy tradycyjnej
metodzie wyliczona przy następujących założeniach:
— koszt wynajmu kombajnu AM-50
— 652 zł/d
— dobowe obłożenie przodka ze zmianą konserwacyjną — 28 pracowników
— koszt roboczodniówki
— 180 zł
— średni postęp dobowy (przecinka rozruchowa Z-5
pokł. 409/1)
— 5,8 mb
wynosi 981 zł/m. Jeszcze korzystniej prezentuje się pod tym względem kompleks VM-E
w stosunku do metody na strzał, gdzie wielkość ta osiąga kwotę ponad 1150 zł/m.
Należy podkreślić, że przy obliczeniach dla metod tradycyjnych nie uwzględniono
amortyzacji stosowanych tam przenośników zgrzebłowych, co działałoby jeszcze bardziej
na korzyść stosowania kompleksu VM-E do drążenia dowierzchni ścianowych.

5. Obniżenie kosztów drążenia wyrobisk przez zastosowanie rozpór i siatek nowego
typu
AnaHza ekonomiczna wykazała, żc z roku na rok systematycznie wzrasta koszt jednostkowy
w zakresie wykonawstwa wyrobisk chodnikowych. Wzrost ten powodowany jest głównie
wzrostem kosztów materiałów na jednostkę wykonanych wyrobisk oraz wzrostem kosztów
robocizny.
W ostatnim okresie w kopalni Jankowice poszukiwania w zakresie uzyskania obniżki
kosztów jednostkowych szły w kierunku optymalnego wykorzystania podporności odrzwi
obudowy, których koszt wpływa decydująco na jednostkę wykonywanych wyrobisk chodnikowych. Uznano, że właściwa stabilizacja poszczególnych odrzwi obudowy, prowadząca
do bardziej efektywnego wykorzystania jej podporności, pozwoli na osiągnięcie zamierzonego
obniżenia kosztu jednostkowego.
Niemal natychmiast potwierdziło słuszność tych rozważań zastosowanie w kopalni
Jankowice wieloelementowych rozpór rurowych dwustronnego działania. Parametry techniczne
tych rozpór oraz łatwość ich montażu spowodowały możliwość obniżenia kosztów w zakresie
materiałochłonności jak również pracochłonności na jednostkę wykonywanych wyrobisk.
W praktyce przez zastosowanie tych rozpór, które powodują właściwą i pewną stabilizację
poszczególnych odrzwi obudowy, a tym samym pozwalają na maksymalne wykorzystanie
podporności poszczególnych odrzwi przez stworzenie z nich zwartej i jednolitej konstrukcji,
doprowadziło do zwiększenia rozstawu odrzwi tej obudowy o średnio 25% w stosunku
do rozstawów uprzednio stosowanych dla tych samych warunków.
Zaprojektowany rozstaw obudowy na 1,25 m postawił jednocześnie wymóg odpowiedniego
doboru okładzin siatkowych zgrzewanych, które spełniłyby wymogi wytrzymałościowe, ze
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szczególnym uwzględnieniem wytrzymałości na obciążenia momentem zginającym i jednocześnie nie zwiększałyby kosztu wykonania 1 m wyrobiska. Takim rozwiązaniem, spełniającym całkowicie te wymogi, są wdrażane na kopalni Jankowice po raz pierwszy siatki
okładzinowe zgrzewane typu MIDO.

Podstawowymi zaletami siatek typu MIDO są:
— bardzo duża wytrzymałość na zginanie, wynikająca z zastosowania tzw. ryflowania
drutów podłużnych i sposobu połączenia,
— pewne połączenie siatek między sobą,
— szybka i łatwa zabudowa wykluczająca jakąkolwiek możliwość nieprawidłowego
zabudowania,
— możliwość wykorzystania tycłi siatek w konstruowaniu obudowy tymczasowej, a następnie łatwość ich użycia jako obudowy ostatecznej,
— zmniejszenie do minimum koniecznego wyłomu, który wykonywany jest dodatkowo
przy zabudowie siatek innego typu. Niezależnie od obniżenia kosztów z tego tytułu, ma
to wpływ na zmniejszenie pustek za obudową,
— natychmiastowy kontakt obudowy z górotworem w przypadku precyzyjnego wykonania
wyłomu dla obudowy, co w połączeniu z zastosowaniem rurowych rozpór dwustronnego
działania, ma korzystny wpływ na wzrost stabilizacji i podporności obudowy,
— możliwość utworzenia połączonego między sobą ciągu siatek na całej długości
wyrobiska.
Powyższe zalety techniczne stosowanych rozpór i siatek prowadzą wprost do uzyskania
zamierzonych efektów polegających na maksymalizacji wykorzystania podporności odrzwi
obudowy, a co za tym idzie uzyskanie znacznego obniżenia kosztu Jednostkowego wykonania
1 m wyrobiska korytarzowego.
Stwierdzić należy w bardzo dużym przybliżeniu, że globalna obniżka kosztu jednostkowego
z tytułu prostych jego składników tj. materiałów, robocizny bezpośredniej i transportu
przekłada się prawie dokładnie na proporcję możliwości zwiększenia rozstawu obudowy.
Korzystne tendencje w zakresie kosztów wykonania wyrobisk korytarzowych wspierane
są także takimi pozytywami jak zwiększone możliwości w zakresie postępu drążenia przy
pomocy kombajnów, poprawy bezpieczeństwa w wyrobiskach tak w fazie drążenia jak
i w fazie użytkowania.
Od sierpnia 1998 roku w kopalni Jankowice wykonano 5500 mb wyrobisk o zwiększonym
rozstawie obudowy.

6. Wnioski
1. W trakcie dotychczasowej eksploatacji potwierdziła się przydatność ruchowa kompleksu
do drążenia wyrobisk nachylonych, a w szczególności do drążenia przecinek rozruchowych
i pochylni, w których nachylenie nie pozwala na zastosowanie pełnej mechanizacji (wyrobiska
o nachyleniu powyżej 18°). Mała awaryjność (kilka drobnych usterek, nie powodujących
dłuższych przerw w pracy) w porównaniu z jego zaletami ruchowymi w pełni świadczy
o jego przydatności do drążenia wyrobisk korytarzowych — j a k o alternatywę ich wykonywania
zwłaszcza przy pomocy robót strzałowych. Szczególnie pozytywne doświadczenia występują
przy drążeniu wyrobiska na upad i bez przybierki kamienia.
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2. Uwzględniając fakt, że zwiększenie rozstawu obudowy z wykorzystaniem rozpór
rurowych i siatek okładzinowych zgrzewanych typu MIDO rozpoczęto w połowie 1998 roku,
to dotychczasowe wstępne efekty oszczędnościowe należy uznać za znaczący wkład w obniżenie kosztów ogólnych wydobycia węgla.
3. W dobie, gdy podstawowym kryterium doboru technologii oraz stosowania odpowiednich maszyn i urządzeń staje się jednostkowy koszt wykonania, zaprezentowany
w artykule kompleks VM-E jest przykładem działań w kierunku obniżania kosztów, a wyniki
uzyskane w trakcie dotychczasowej eksploatacji, w pełni uzasadniają decyzję o jego
stosowaniu.
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Certain actions aiming at lowering of mining costs in the Jankowice
Coal Mine
Abstract
The Jankowice Coal Mine tries to cut the costs at the places of their origin. At present
special attention is paid to decrease the costs of development headings and those which
open new expIoitation areas. The tasks for the engineering staff contributed to changes in
technologies of making the dog headings, consisting in the application of the VM-E
excavating complex for driving these headings and the optimum selection of linings by
means of applying new-type stretcher-bars and nets.
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System budżetowania kosztów oddziałów na przykładzie KWK Janina
Słowa kluczowe
Kopalnia — rozwój - controlling -

budżetowanie

Streszczenie
Wykład obejmuje omówienie systemu budżetowania kosztów oddziałowych, który funkcjonuje
w Kopalni Węgla Kamiennego Janina, a który służy poprawieniu efektywności ekonomicznej
kopalni. Przedstawiona została również sytuacja, która zmusiła kierownictwo kopalni do wpro-.
wadzenia budżetowania kosztów. Ukazano także efekty jakie daje stosowanie tego systemu.

1. Rozwoj kopalni Janina
Ostatnie lata były jednymi z najważniejszych! w dziejacłi zakładu. Sukces jaki kopalnia osiągnęła
w tym okresie, jest tym cenniejszy, że nie były to lata sprzyjające dla polskiego górnictwa.
Połączony wysiłek wielu ludzi z kierownictwa kopalni, a potem także Zarządu NSW
S.A., przyniósł pozytywny efekt w przeprowadzonej restrukturyzacji zakładu. Sprywatyzowano
powierzchnię tworząc 12 spółek pracowniczych zorganizowanych w spółki z o.o. z udziałami
lub bez udziałów kopalni, a także jako spółki cywilne i fundacje. Wybudowano nowoczesny
Zakład Odsiarczania i Wzbogacania Węgla, zreorganizowano dół kopalni. Od 1991 roku
funkcjonuje odrębna umowa zbiorowa z własnym zakładowym systemem wynagradzania,
opartym na wartościowaniu pracy. Umowa jest prosta, zrozumiała, motywacyjna, wyzwalająca
w pracownikach inicjatywę i zachęcająca do podnoszenia kwalifikacji.
Równolegle prowadzono także szereg innych ważnych inwestycji. Działania te sprawiły,
że zakład uzyskał inne obhcze. Stał się nowoczesny i w pełni gotowy do sprostania
wymogom gospodarki rynkowej.
Jednak znając sytuację gospodarczą kraju i zmienność rynku, w dalszym ciągu prowadzone
są prace, które mają ugruntować pozycję Janiny. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez;
— poprawę rentowności,
— rozwój,
— harmonię ze środowiskiem,
— satysfakcję ludzką (rys. 1).
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Rys. I. Cele przekształceń
Fig. 1. Purposes of transfonnations

2. Controlling w KWK Janina
Na początku lat dziewięćdziesiątych na rynku wystąpiła głęboka recesja gospodarcza,
która dotknęła również kopalnię Janina, Proces zarządzania kopalnią zaczął się komplikować
ze względu na znaczną zmianę warunków jej działania oraz rosnącą konkurencję. Konkurencja
ta i nienajlepszy jakościowo węgiel Janiny doprowadziły do trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej kopalni. Okazało się, że w porównaniu z konkurencją nasz produkt jest zbyt
drogi. Ponoszone były duże koszty istnienia kopalni niezależnie od tego czy produkuje się
dużo, mało, czy prawie w ogóle, a którymi w procentowym narzucie obdarza się każdą
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wydobytą tonę węgla wyliczając jej cenę. Niestety cenę dyktuje rynek, a nie producent.
Trudno było znaleźć klienta, który by zapłacił tyle za nasz węgiel, aby cena pokryła koszty
zmienne produktu i dała odpowiednio dużą marżę pokrycia kosztów stałycłi.
W takiej sytuacji, skoro nie można było wygenerować tyle przycłiodów ze sprzedaży
żeby pokryć wszystkie koszty kopalni, trzeba było przyjrzeć się stronie kosztowej rachunku
wyników i uruchomić odpowiednie działania, które by ograniczały większą dynamikę
wzrostu kosztów niż sprzedaży.
Praktyka dowiodła, że sukces osiągają tylko te przedsiębiorstwa, które „wiedzą
czego chcą": mają wizję swojej przyszłości oraz jasno sformułowane cele, wokół których
skupiają wszystkich pracowników. Dlatego w wyniku przeprowadzonych działań pod
koniec 1995 roku w kopalni Janina został wdrożony controlling, który można zdefiniować
jako ponadfunkcyjny instrument zarządzania, który zawiera w sobie planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Controlling również wspiera menedżerów
w podejmowaniu szybkich i racjonalnych decyzji poprzez wiarygodny, spójny i nadążny
system informacji analitycznej. Ideę zarządzania przy wykorzystaniu controllingu ilustruje
rysunek 2.

CONTROLLING
działania w kierunku utożsamienia
celów pracownika z celami
przedsiębiorstwa

ustalenie celów
przedsiębiorstwa

przeprowadzenie
j
działań korygujących j

j porównanie stanu
faktycznego z zamierzonym

R y s . 2. Idea z a r z ą d z a n i a p r z y w y k o r z y s t a n i u

controllingu

Fig. 2. M a n a g i n g idea w h e n using controlling m e t h o d
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Pierwszym zagadnieniem było umiejscowienie controilingu w strukturach kopalni. Pozycja,
controllera w strukturze organizacyjnej kopalni wymagała takiego umieszczenia, aby mógł on
najskuteczniej wypełniać swoje zadania. Ogólnie rzecz biorąc, jego efektywność jest tym większa,
im wyższe zajmuje miejsce w tiierarchii przedsiębiorstwa. Dlatego opierając się na doświadczeniach innych przedsiębiorstw w kopalni Janina controlling zajmuje pozycję liniową i jednocześnie
z racji pełnionej funkcji posiada prawo do udzielania wskazówek decydentom.
2.1. N a r z ę d z i a

stosowane

w systemie

controilingu

w KWK

Janina

Podstawowymi narzędziami, które są wykorzystywane w systemie controilingu kopalni
Janina są:
1. Rachunkowość zarządcza, rozumiana jako instrument dostarczający różnym szczeblom
decyzyjnym informacji niezbędnych do zarządzania. Służy temu;
— analiza bilansu i rachunku wyników,
— analiza progu rentowności,
— analiza punktu krytycznego,
— analiza przepływów pieniężnych,
— analiza odchyleń.
2. Zarządzanie przez cele:
— identyfikacja i integracja celów kadry kierowniczej i załogi kopalni,
— rachunek odpowiedzialności za koszty i wyniki,
3. Planowanie:
— zasady i metody planowania operacyjnego,
— wskaźniki planistyczne, rachunki i mierniki oceny realizacji planów,
— budżetowanie działalności.
Ponieważ podstawowym zadaniem kopalni Janina jest wydobywanie, przetwarzanie oraz
sprzedaż węgla, powoduje to, że w pionie produkcyjnym kopalni powstaje około 70%
wszystkich kosztów. W związku z tym uznano, że z narzędzi controilingu, które w kopalni
powinny być zastosowane najszybciej, priorytetowe stało się przede wszystkim: budżetowanie

kosztów oddziałowych.
Sytuacia
\izvmłięiła współpracę w sterowaniu produkcją między pionem produkcyjnym,
a c«>ntroiimgiem w celu
...
.
. .
,
r^ • i • .
. ,
., .
-'O,-!, icosztow 1 ayimiiiizaoji nrzychodow. Działania te
miały przyczynie się do:
— lepszej integracji działań, gdyż miały zmusić kierowników odcinków produkcyjnych do
analizy rezultatów ich działalności i nie pozwolić pozostać biernymi wobec interesów kopalni;
— efektywnego wykorzystania środków pracy i czasu roboczego (dzięki opracowaniu
i analizie budżetów poszczególnych podmiotów wewnętrznych);
— rozwiązania problemów planowania i kontroli.

3. Idea budżetowania kosztów kopalni Janina
Budżetowanie działalności kopalni sprowadza się do przewidywania przyszłego stanu
rzeczy, które jest przedstawione w kategoriach wartościowych i w formie zbliżonej do
układu sprawozdań finansowych. Natomiast celem jest:
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wskazanie ceiów i środków niezbędnych do ich osiągnięcia w danym roku,
określenie wzorców do oceny wykonania zadania.
Możemy zatem stwierdzić, że budżetowanie jest to metoda bieżącego zarządzania kopalnią
określająca zasady planowania i wykorzystania środków finansowych w celu efektywnego
wykonania zadań produkcyjnych.
Stosując budżetowanie na kopalni nie traktujemy tego jako rozwiązanie doraźne, lecz
systemowe. Ma ono na celu utrzymanie dyscypliny kosztów i czasu produkcji, od etapu
planowania na sprzedaży kończąc. Podnosi tym samym efektywność ekonomiczną przedsiębiorstwa i poziom akumulacji, niezbędnych do realizacji celów strategicznych. Głównym
zagadnieniem w budżetowaniu jest doskonalenie operatywnego zarządzania produkcją poprzez
wykorzystanie narzędzi finansowych.

4. Przygotowanie systemu budżetowania kosztów kopalni
Wdrażając budżetowanie w kopalni musieliśmy spełnić określone wymagania, od których
zależały bezpośrednie i pośrednie efekty ekonomiczne. Do najważniejszych wymagań
procedury budżetowania zaHczyliśmy:
— pracę całego zespołu, otwartość i partnerskie stosunki w rozwiązywaniu problemów,
— personalną odpowiedzialność za realizację zadań,
— rzetelność i dokładność szacunków i planów finansowych,
— zachowanie dyscypliny budżetowej w zakresie rozporządzania środkami budżetowymi,
— przestrzeganie przyjętych harmonogramów i terminów,
— zapewnienie zgodności budżetowania z systemem finansowo-księgowym przedsiębiorstwa.
Przygotowując system budżetowania kosztów kopalni Janina należało również podjąć
decyzje dotyczące takich zagadnień jak:
1. Wydzielenie centrów kosztów i zysku.
2. Ustalenie zespołów ds. budżetowania.
3. Określenie ścieżki budżetowej
4.1. R o z d z i a ł

odpowiedzialności

w systemie

budżetowania

Główną ideą w tworzeniu budżetowania, od wdrożenia której zależało powodzenie całego
przedsięwzięcia był precyzyjny rozdział odpowiedzialności i kompetencji w poszczególnych
komórkach organizacyjnych. Innymi słowy za każdą kratkę na schematach systemu musiała
odpowiadać konkretna osoba. Zeby jednak odpowiedzialność miała podstawy trzeba było
dać tym osobom niezbędną władzę umożliwiającą podejmowanie suwerennych decyzji.
W innym przypadku osoby te nigdy by nie stworzyły swojego budżetu.
Od strony organizacyjnej rozdział odpowiedzialności i kompetencji polegał na wyodrębnieniu w strukturze kopalni jednostek zwanych centrami lub ośrodkami odpowiedzialności.
Ze względu na zakres odpowiedzialności i kompetencji wyróżniliśmy:
— centra kosztów, którymi są jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa (poszczególne
oddziały kopalni), których kierownicy mogą wywierać wpływ tylko na poziom kosztów
związanych z realizacją swoich zadań,
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centra zysku, których kierownictwo posiada na tyle szerokie kompetencje, że odpowiada
za poziom kosztów jak również i za poziom osiąganych przychodów.
4.2. U s t a l e n i e

zespołów

ds.

budżetowania

Wprowadzając system budżetowania kosztów kopalni musieliśmy zmodyfikować strukturę
organizacyjną przedsiębiorstwa. Zostały powołane do życia komisje budżetowe, zgodnie ze
strukturą organizacyjną kopalni (rys. 3), których zadaniem jest praca nad budżetem na
niższych szczeblach zarządzania. Na szczeblu dyrekcji kopalni, koordynacja procesu budżetowania dla całego przedsiębiorstwa została powierzona działowi controllingu.
4.3. O k r e ś l e n i e

ścieżki

budżetowej

W celu efektywnego zastosowania budżetowania należało cały proces tworzenia budżetów
rozpocząć oddolnie, tzn. od najniższych szczebli struktury kopalni. Odbywa się to w ten sposób,
że opracowane budżety poszczególnych oddziałów kierownicy przedkładają swoim bezpośrednim
przełożonym, którzy tworzą komisje budżetowe na poziomie III. W następnej kolejności, po ich
skoordynowaniu trafiają one na poziom II, a następnie na poziom I, gdzie zostają ostatecznie
zatwierdzone. Cała ścieżka budżetowa kończy się w dziale controllingu, gdzie zostaje opracowany
zbiorczy budżet całej kopalni. Proces ten ilustruje rysunek 4.

5. Budżetowanie kosztów oddziałowych w KWK Janina
W kopalni Janina budżety kosztów opracowywane są w formie projektu oraz budżetu
ostatecznego (wyjściowego). Podstawą opracowywania budżetów kosztów są w szczególności:
— określone zadania produkcyjne;
— kompleksowa analiza warunków realizacji zadań produkcyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem przewidywanych zmian techniczno-organizacyjnych, technologicznych oraz
warunków górniczo-geologicznych;
— kompleksowa analiza potrzeb w zakresie każdego elementu kosztów, z uwzględnieniem
optymalnych założeń oszczędnościowych.
Bazą podstawową budżetowania kosztów oddziałowych jest ich rozdział według „Rejestru
kosztów oddziałowych" funkcjonującego w systemie finansowo-księgowym FK. Baza ta
pozwala na śledzenie wykonania budżetu kosztów na poszczególnych oddziałach i stanowiskach kosztów.
W tak zaprojektowanym systemie obowiązują zasady i reguły stosowane w rachunkowości
finansowej zawarte między innymi w „Instrukcji o ewidencji kosztów" i „Wykazie stanowisk
kosztów".
Budżetowanie działalności gospodarczej kopalni obejmuje okres roczny (z uwzględnieniem
podziału na kwartały) i opisuje zamierzenia przedsiębiorstwa, przedstawiając je w kategoriach
kosztów, przychodów i zysków. Charakterystyczną cechą tych planów jest ich forma, która
jest zbliżona do układu sprawozdań finansowych.
Wybór roku jako okresu, na który sporządza się budżet, ma poważne uzasadnienie.
Okres ten powinien być na tyle długi, aby ukazać efekty zamierzeń i rezultaty polityki
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stosowanej przez kierownictwo przedsiębiorstwa, ale na tyle krótki, aby oceny ujęte
w planach mogły hyc wiarygodne. Ponadto podstawowy okres planistyczny w rachunkowości
musi nawiązywać do okresu podatkowego, który obowiązuje w państwie.
Na roczno-kwartalny budżet składa się zbiór rzeczowo-finansowych planów odnoszących się
do poszczególnych rodzajów działalności, określających cele, które kopalnia Janina zamierza
osiągnąć w ciągu roku i nakłady z tymi celami związane. W planie tym przewiduje się przebieg
przyszłych realnych zdarzeń gospodarczych i na tej podstawie określa się przychody z tytułu
sprzedaży, koszty związane z produkcją węgla oraz stan środków obrotowych i trwałych.
Budżety kosztów oddziałowych rozliczane są w układzie miesięcznym. Każdy kierownik
oddziału otrzymuje co miesiąc zestawienie z jego wykonania i zaawansowanie w realizacji.
Podobnie rzecz ma się z konkretnymi osobami, które są odpowiedzialne za poszczególny
rodzaj kosztu. Natomiast na szczeblu dyrekcji kopalni sprawozdania z wykonania budżetu
są odpowiednio zagregowane, obejmują one różne obszary i prezentują tendencje ogólnego
rozwoju, mają one wspomagać procesy podejmowania decyzji. Budżetując koszty oddziałowe
możliwym stało się również zastosowanie kolejnego narzędzia wspomagającego proces
zarządzania, a co za tym idzie podejmowanie decyzji. Chodzi tutaj o rachunek kosztów
zmiennych, a w szczególności o wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników.
W rachunku tym różnicuje się koszty według stopnia ich zmienności. Koszty są odwzorowywane w zależności od ich reagowania na zmiany w rozmiarach i strukturze działalności.
Rachunek ten może być wykorzystywany zarówno do zestawienia rachunku wyników w skali
całej kopalni, jak i do zestawienia kosztów i efektów działalności poszczególnych oddziałów.
W kopalni Janina wielostopniowy i wieloblokowy rachunek uwzględnia odniesienie
kosztów do poszczególnych oddziałów. Przyporządkowanie kosztów nie produktom, a oddziałom, uzasadnione jest jednorodnością węgla wydobywanego, którego zróżnicowane
parametry jakościowe dopiero po procesach sortowania i przeróbki mechanicznej znajdują
odzwierciedlenie w cenach zbytu.
Schemat wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników przedstawia
rysunek 5.
1
Oddziały
Przychody ze sprzedaży
(-) koszty zmienne
= Wynik brutto I
(-) koszty stałe oddziałów w/w
= Wynik brutto II
(-) koszty stale grupy oddziałów
= Wynik brutto III
(-) koszty stale dołu kopalni
= Wynik brutto IV
(-) koszty stałe powierzchni
= Wynik brutto V
(-) koszty stałe dotyczące całej kopali
1= Wynik operacyiny kopalni
|
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Rys. 5. Schemat wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników
Fig. 5. The scheme of muitistep and multiblock catculations of costs and effects
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6. Analiza odchyleń budżetów
Analiza odchyleń od kosztów planowanych i wykonania budżetu odbywa się co miesiąc
w myśl zasady, że „odchylenia nie są dowodem winy". Celem takiej analizy jest ocena
efektywności działania kierowników poszczególnych oddziałów. Odchylenia te mogą byc
zależne od nich, mówimy wówczas, że leżą one wewnątrz kopalni i mogą być przez nią
kontrolowane. Są także odchylenia niezależne od kierowników i kopalni, może to być np.
cena energii elektrycznej, wynagrodzenia wynegocjowane przez związki zawodowe. Analiza
odchyleń kosztów z reguły wymaga powrotu do przeszłości. Typowe wówczas pytanie

brzmi: „dlaczego powstało konkretne odchylenie?". Poszukując odpowiedzi na pytanie
o przyczyny prowadzące do powstawania odchyleń kierujemy się następującymi wskazówkami:
— niejednoznaczny system dekretowania,
— nieregularność w procesie powstawania kosztów,
— błędy w planowaniu kosztów,
— niewłaściwa realizacja,
— nierealne założenie celów.

7. Efekty budżetowania
Budżetowanie nie rozwiązuje wszystkich problemów kopalni, jednak doskonali jej
zarządzanie. Zatem możemy wyszczególnić tutaj efekty bezpośrednie i pośrednie jakie
kopalnia osiągnęła dzięki zastosowaniu systemu budżetowania.
Efekty bezpośrednie mają odzwierciedlenie w wynikach ekonomicznych Janiny.
Mogą być zatem przedmiotem analizy. W ramach tych efektów możemy wymienić
m.in.:
oszczędnośc kosztów produkcji, a zatem poprawę wyniku finansowego,
skrócenie cyklu produkcyjnego, a przez to wzrost zdolności produkcyjnych,
ujawnienie i wykorzystanie rezerw czynników produkcyjnyclj,
wzrost produktywności poszczególnych czynników produkcji.
Natomiast efekty pośrednie wyrażają się głównie w zmianach usprawniających organizację,
wzroście motywacji załogi. Należą zatem do czynników rozwoju firmy. Jako efekty pośrednie
budżetowania kosztów w kopalni możemy wymienić m.in.:
— usprawnienie zarządzania operatywnego,
— bieżące monitorowanie przebiegu procesu produkcji,
— poprawę rytmiczności i jakości pracy,
— wzrost motywacji załogi i kadry kierowniczej,
— wzrost poziomu zorganizowania kopalni.
Jednak ewidentnym efektem budżetowania jest ujawnienie różnych form nieefektywnego
wykorzystania czynników wytwórczych. Dotyczy to także niedostrzeganych wcześniej przypadków marnotrawstwa. Od momentu wprowadzenia systemu budżetowania zaangażowanie
poszczególnych czynników wytwórczych znajduje się pod stałą kontrolą. Występuje ograniczenie decyzji i działań przypadkowych, składających się na tzw. Zarządzanie przez
rozwiązywanie problemów.
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8. Zakończenie
W każdym okresie budżetowania powstają wnioski, spostrzeżenia i proces ten wraz
z upływem czasu nabiera doświadczenia, staje się coraz łatwiejszy do zrealizowania. Można
stwierdzić, że budżetowanie kosztów jest formą dobrego planu, to znaczy takiego, który
zapewnia równowagę wewnętrzną i pozwala uzyskać optymalne wyniki przy posiadanych
zasobach. Równowaga jest tu rozumiana dwojako, jako zbilansowanie zapreliminowanych
kosztów i wpływów w budżecie oraz równowaga kopalni jako całości. Chodzi tu o pokrycie
kosztów pośrednich i stałych przy danej wielkości przychodów ze sprzedaży.
Zastosowanie metody budżetowania w KWK Janina pozwoliło udoskonalić jej zarządzanie
poprzez odpowiednie informacje, planowanie i sterowanie. Pozwoliło na decentralizację
zarządzania operatywnego, odciążyło dyrekcję kopalni od spraw bieżących, szerzej angażując
kierownictwo w sprawy przedsiębiorstwa, dostarcza więcej informacji, dzięki którym kierownictwo nie działa doraźnie. Budżetowanie oznacza więcej pewności działania i zaufania
do pracowników, przy zredukowanym ryzyku, ułatwia pokonanie różnych zagrożeń lub
poważnie je ogranicza.
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1] Controlling w praktyce zarządz.ania. Red. H Błoch, PROFIT, Katowice 1998.
2] Komorowski J., 1997: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem.
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The budgeting system of sectional costs on the example of the
Janina Coal Mine
Abstract
The lecture contains presentation of the budgeting system of sectional costs which
works in the Janina Coal Mine and which helps to improve economic effectiveness of the
Mine. There has been described the situation which has compeled the management of the
Mine to introduce the budgeting system. We also showed the effects of using this system
in practice.
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Zmiana modelu odstawy i transportu urobku Jako element strategii
obniżenia kosztów
Słowa kluczowe
Model kopalni ~ odstawa - transport urobku -

koszty

Streszczenie
W artykule scharakteryzowano aktualny model kopalni. Realizowana jest zmiana modelu,
która przebiega w kierunku bezpośredniego połączenia przodków eksploatacyjnych z powierzchnią kopalni (zakładem przeróbczym) za pomocą upadowych. Przedstawiono zalety
i korzyści ekonomiczne proponowanego rozwiązania.

1. Charakterystyka kopalni

WM^Stómct
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Obszar górniczy Libiąż IV KWK Janina Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. zlokalizowany jest w południowo wscłiodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Zajmuje
powierzclinię 62,3 km . Z tego około 95% znajduje się w gminach województwa Małopolskiego (gmina Libiąż, Babice, Cłiełmek), a pozostałe 5% w gminie Jaworzno województwa
Śląskiego. Duży udział terenów leśnych i rolnych w obszarze górniczym umożliwia
eksploatację na zawał, która jest znacznie tańsza od innych (np. podsadzki) systemów
eksploatacji.

14,50%

1,50%

36%

Tereny rolne
z

Tereny leśne
Tereny z wysoką zabudową

Rys. 1. Procentowy udział terenu w obszarze górniczym
Fig. 1. Percentage fraction of land in the mining area

Kopalnia Węgla Kamiennego Janina w Libiążu posiada udokumentowane zasoby do
głębokości 1100 m w warstwach libiąskich i łaziskich.
Zasoby według stanu na 1.01.1998 roku przedstawiają się następująco:
Zasoby bilansowe

i 749 829 tys. ton

Zasoby przemysłowe

\ 223 589 tys, ton

Zasoby operatywne (przewidywane wydobycie kopaliny)

868 632 tys. ton

Zasoby operatywne na poziomach czynnych

120 719 tys. ton

Zasoby na
Żywotnos'ć
W wyniku
i wstrzymanie
do 3479 osób

poziomach czynnych obliczono zostały na 55 lata.
kopalni określa się na 385 lat przy założonym wydobyciu 9 000 ton/dobę.
konsekwentnej polityki ograniczenia zatrudnienia, poprzez restrukturyzację
przyjęć, do chwili obecnej zmniejszono stan załogi z 5788 w roku 1990
na koniec 1998 r.

2. Aktualny model kopalni
Obszar górniczy kopalni Janina podzielony jest na dwa ruchy:
Ruch I — usytuowany we wschodniej i centralnej części Obszaru Górniczego „Libiąż
IV", eksploatacja prowadzona jest na dwóch poziomach wydobywczych (poz. 300 m i poz.
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350 m), które udostępnione zostały trzema szybami wdechowymi centralnie usytuowanymi.
Urobek z eksploatowanycłi pokładów transportowany jest przenośnikami taśmowymi, transportem kołowym i szybem wydobywczym Janina III na powierzchnię. Szyby Janina II
i Janina IV są szybami pomocniczymi, przeznaczonymi do jazdy ludzi, opuszczania materiałów i wydobycia kamienia.
Zużyte powietrze odprowadzane jest dwoma szybami: szybem Janina I zlokalizowanym
centralnie przy szybach głównych, oraz szybem Zachodnim — peryferyjnym.
Szyb Janina VI o średnicy 7,5 m do głębokości wraz z rząpiem 531,0 m oraz wydrążona
upadowa wydobywcza (Janeczka) z poz. 300 m nie spełniają obecnie żadnej funkcji
w procesie wydobycia.
Ruch II — usytuowany w północno-zachodniej części Obszaru Górniczego, udostępniony
został upadowymi (wydobywczą i wentylacyjną) oraz szybem materiałowo-zjazdowym Janina
V. Pokłady w poszczególnych polach są udostępniane i przygotowywane do eksploatacji
wyrobiskami korytarzowymi.
Urobek z eksploatowanych pokładów transportowany jest przenośnikami taśmowymi
poprzez upadową wydobywczą na powierzchnię. Transport ludzi i materiałów prowadzony
jest kolejką podwieszaną typu Scharf, przenośnikiem Bogda 1200 oraz sporadycznie
szybem.

3. Zmiana szkieletu kopalni, udostępnienia i rozcinki
Zmiana modelu kopalni przebiega w kierunku bezpośredniego połączenia przodków
eksploatacyjnych z powierzchnią kopalni (zakładem przeróbczym) za pomocą upadowych
wydobywczych wyposażonych w przenośniki taśmowe o odpowiedniej wydajności i kolejki
podwieszane.
Istotnym elementem zmiany szkieletu kopalni jest likwidacja części zakładu górniczego,
obejmująca między innymi likwidację szybu Janina I — wentylacyjnego (rok budowy
1907), oraz szybu Janina II — materiałowego (rok budowy 1920) oraz zmiana funkcji
szybu Janina V — Ruch II, polegająca na likwidacji urządzenia wyciągowego z pozostawieniem rury szybowej.
Przejściowy model kopalni przedstawia poniższy schemat.

4, Zmiana modelu odstawy urobku
Aktualnie w kopalni odstawa urobku realizowana jest:
RUCH I — odstawą taśmową z przodków robót przygotowawczych i eksploatacyjnych
do załadowni oddziałowej lub rejonowej, skąd urobek transportowany jest przewozem
trakcyjnym pod szyb wydobywczy Janina III, którym ciągniony jest na powierzchnię,
RUCH II — odstawą taśmową z przodków na powierzchnię.

Zamierzenia w zakresie modernizacji odstawy urobku:
Kopalnia w 1996 r. ukończyła drążenie upadowej z powierzchni zakładu do poziomu
300 m w rejonie północno-zachodnim, którą po wyposażeniu w przenośnik taśmowy
BOGDA-1200 realizowana będzie odstawa urobku.
Sekcja I
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W czerwcu 1998 roku kopalnia ukończyła drążenie pochylni kamiennej taśmowej, która
połączyła rejon wsctiodni kopalni z upadową wydobywczą z poz. 300 m. Od sierpnia 1999
r. kopalnia planuje drążenie przekopu płn. II poz. 300 m, który połączy w przyszłości
partię „N" z upadową wydobywczą. Istnieje techniczna możliwość wyeliminowania transportu
urobku szybem, wykorzystując urządzenia wywrotowe i wyrobiska górnicze do przesyłania
urobku na upadową wydobywczą. Pośredni transport kołowy istniałby do połowy 2004
roku, w którym zostanie zakończona eksploatacja ścian w partii „NI", pokładzie 201/1.
Realizacja wszystkich powyższych zamierzeń umożliwi, wraz z wykonaniem i wyposażeniem innych niezbędnych wyrobisk i obiektów, odstawę całości urobku na Ruchu I
poprzez odstawę taśmową bezpośrednio do zakładu przeróbczego.
Równocześnie umożliwi to uzyskanie następujących korzyści:
— ograniczenie w znacznym stopniu kosztów transportu urobku poprzez wyeliminowanie
transportu kołowego i ciągnienia szybami,
— zmniejszenie ilości maszyn i urządzeń zainstalowanych na dole i powierzchni kopalni
oraz awaryjności urządzeń,
— wyeliminowanie drogich i przestarzałych technicznie węzłów nitki technologicznej
(szyby, wywroty, przewóz kołowy),
— oszczędności z tytułu zmniejszenia wielkości zatrudnienia w cyklu produkcyjnym,
— poprawę jakości urobku (wypad sortymentów grubych),
— oszczędności z tytułu zmniejszenia odpadów mułowych ze wzbogacania,
— uproszczenie struktury wyrobisk,
— tanią odstawę urobku z rejonu zachodniego kopalni (pole 33 i 44, partia N) i z rejonu
wschodniego kopalni (partie K, W, D; w którym to rejonie stwierdzone i łatwe do
udostępnienia zasoby wynoszą około 49 min ton, co zapewnia eksploatację przez około
25 lat),
— docelową likwidację odstawy urobku przewozem,
— planowaną częściową likwidację szybu Janina IV z pozostawieniem rury szybowej
do celów wentylacyjnych, oraz zmianę funkcji i wyposażenia szybu Janina III poprzez
likwidację przedziału skipowego wraz z wywrotami na nadszybiu i poszybiu i zastąpienie
obecnego przedziału klatkowego jedną klatką wielkogabarytową z przeciwciężarem,
— w przyszłości tanią docelową eksploatację z pól na niżej zalegających poziomach.
— lepszą możliwość dostosowania sprzedaży „pod klienta" (węzeł klasyfikacji przedwstępnej) oraz do zmieniających się wymogów rynkowych.

Dokończenie realizacji zadania inwestycyjnego Upadowa Wydobywcza Ruch I
Zadanie inwestycyjne Upadowa Wydobywcza Ruch I jest częścią programu restrukturyzacji
i modernizacji modelu kopalni. Kopalnia Janina w celu zbudowania nowoczesnego modelu
odstawy, pozwalającego na jej efektywne i oszczędne w kosztach funkcjonowanie w przyszłości, podjęła już w 1994 r realizację inwestycji „Upadowa Wydobywcza Ruch I".
Działania te są ekonomicznie i technicznie uzasadnione. Potwierdzeniem tego faktu
może byc wydobycie węgla upadową bezpośrednio na powierzchnię na Ruchu II, które
jest o 30% tańsze w porównaniu z eksploatacją prowadzoną na Ruchu I.
Inwestycja charakteryzuje się bardzo dobrą efektywnością ekonomiczną, a wskaźniki
efektywności kształtują się następująco (dane z 1998 r.):
Sekcja I
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Zaktualizowana Wartość Netto zadania NPV = 3619,3 tys. zł.,
Wewnętrzna Stopa Zwrotu IRR = 40,2%,
Okres Zwrotu Nakładów OZ = 3 lata i 11 miesięcy.
Ekonomiczna konieczność koncentracji wydobycia wymusza na kopalni zastosowanie
nowych rozwiązań z zakresu transportu urobku przenośnikami o odpowiednich parametrach
wydajnościowych, wytrzymałości taśmy i pewności ruchowej. Kopalnia posiada doświadczenia
w eksploatacji przenośnika Bogda-1200 z płynnym rozruchem na Ruchu II i takiego samego
typu urządzenie o długości 1430 m planuje zastosować w upadowej na Ruchu 1. Kopalnia
planuje również zastosować do pierwszej eksploatowanej ściany nr 211 w polu „33" na
upadową wydobywczą sprawdzony już przenośnik Janina/Pioma-1000 o długości 1370 m,
który w trakcie eksploatacji kolejnych ścian będzie sukcesywnie skracany.
Przeprowadzone analizy uzasadniają kontynuację zbrojenia Upadowej Wydobywczej
Ruch I ze względu na wysokie koszty uruchomienia transportu kołowego i szybowego
urobku z pól „33" i „44'\ które są przewidziane już w roku 1999 do eksploatacji. Dla
uruchomienia przewozu urobku z powyższych pól do szybu Janina III należałoby wykonać
objazd przekopu zachodniego I poz. 300 m, w którym zabudowana zostałaby załadownia
oddziałowa. W celu uruchomienia przewozu dwutorowego w przekopie zachodnim I poz.
300 m należałoby wykonać odcinkami przebudowę tego przekopu i zabudować drugi tor
z trakcją elektryczną i rozjazdami. Dla zapewnienia pewności ruchowej należałoby przeprowadzić remonty i modernizację urządzeń szybowych szybu Janina III oraz zakupić wozy
urobkowe i lokomotywy. Wymaga podkreślenia, że są to roboty niezbędne do wykonania
dla uruchomienia eksploatacji pola „33" i „44".
Ze względu na udostępnienie nowego rejonu wydobywczego i wydłużenie dróg przewozowych wymagana byłaby odnowa dołowego taboru przewozowego, tj. zakup 500 sztuk
wozów w ciągu 4 lat: (140 sztuk w 1999 roku i w kolejnych po 120 sztuk rocznie; ze
względu na stan techniczny taboru corocznie złomowania wymaga ok. 120 wozów).
Niezbędne do poniesienia koszty wynosiłyby 12 860 tys. zł, w tym:
— w branży górniczej i przewozowej
8393 tys. zł
— w branży energo-maszynowej
4407 tys. zł
— na projekty i dokumentacje
60 tys. zł
Dla porównania, koszty potrzebne na realizację inwestycji „Upadowa Wydobywcza —
Ruch I" częściowo już poniesione zamykają się w granicy 14 209 tys. zł.
Roczne efekty ekonomiczne z wykorzystania upadowej wydobywczej kształtują się
w wysokości 5446,9 tys. zł/rok. Na efekty te składają się: oszczędności na kosztach pracy
(57 osób/rok), zysk na zwiększeniu sortymentów grubych, oszczędności z tytułu zmniejszenia
odpadów mułowych, oszczędności na remontach w przewozie dołowym, oszczędności na
remontach urządzeń przyszybowych i skipu. Odstawa urobku upadową wydobywczą przynosi
również efekty w zakresie bhp, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wypadkowości,
szczególnie w oddziale przewozowym GPD (o zwiększonym ryzyku występowania wypadkowości) oraz zmniejszenie wysokiego poziomu zapylenia na dole i w rejonach przyszybowych.
Przedstawiony kierunek zmiany modelu transportu urobku pozwala na uzyskanie znaczących korzyści ekonomicznych i ruchowych dzięki zastąpieniu przewozu kołowego transportem taśmowym z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych zarówno
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w układach elektrycznycli jak i mecłianicznycłi. W obecnej sytuacji ekonomicznej kopalń
węgla kamiennego przenośniki taśmowe stanowią
korzystniejszą alternatywę, tak pod
względem technicznym, jak i pod względem ekonomicznym w stosunku do transportu
szybowego, a także do kopalnianej kolei podziemnej. Wchodzenie przenośników taśmowych
w nowe obszary zastosowań, jak i wzrost zadań transportowych w podziemiu kopalń
narzuca pilną potrzebę rozwoju i modernizacji tych urządzeń.

The change of the model of output haulage and transport as an
element of cost-decreasing strategy
Abstract
The paper characterises the current model of a coal mine. The transformation of the
model is performed which aims at a direct joining of working faces with the mine surface
(processing plant) by means of dip roads. Economic advantages and disadvantages of the
proposed solution were presented.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 183—202

Józef HANSEL
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Aktualne problemy optymalizacji transportu pionowego w polskich
kopalniach
Słowa kluczowe
Transport pionowy ~ koszty - parametry

techniczne - stan

bezpieczeństwa

Streszczenie
Stale pogarszające się warunki pracy górniczych wyciągów szybowych są przyczyną
nie tylko wzrostu kosztów pozyskiwania węgla, rud i innych minerałów, ale również mają
wpływ na bezpieczeństwo w polskich kopalniach.
W opracowaniu zamieszczono syntetyczne wyniki analiz i ocen stanu techniki oraz
niezawodności i bezpieczeństwa polskich wyciągów szybowych. Omówiono również metody
i środki umożliwiające optymalizację transportu pionowego z punktu widzenia minimalizacji
kosztów.
Przedstawiono przykładowe wyniki prac Akademii Górniczo-Hutniczej, które potwierdzają
słuszność sformułowanych tez o możliwościach osiągania wymaganego (akceptowalnego)
poziomu bezpieczeństwa stosunkowo małym kosztem.

1. Sformułowanie problemu
1.1. W y b ó r

kryterium

optymalizacyjnego

Celem restrukturyzacji polskich kopalń węgla, rud i innych minerałów jest przekształcenie
polskiego górnictwa w przemysł nowoczesny, dochodowy, działający według zasad rynkowych.
Warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie wewnątrz każdego zakładu górniczego rachunku ekonomicznego. Rachunek kosztów
musi dotyczyć każdej części procesu produkcyjnego kopalni, w tym oczywiście również
transportu pionowego.

Z podanych powodów, zdaniem autora wykładu, podstawowym kryterium optymalizacyjnym, poza zapewnieniem wymaganego (akceptowalnego) poziomu niezawodności i bezpieczeństwa górniczego wyciągu szybowego powinien być minimalny koszt
transportu pionowego jednej tony urobku na powierzchnię.
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1.2. C z y n n i k i

wpływające

na

wzrost

kosztów

transportu

pionowego

Od 1993 roku liczba górniczych wyciągów szybowych pracujących w polskim górnictwie
spadła o ponad 30% (z około 750 do 514 wyciągów — wg stanu na 30 czerwca 1998 r.).
W ocenie autora wykładu po 2002 roku w polskich kopalniach prawdopodobnie będzie
eksploatowanych od 380 do 400 górniczych wyciągów szybowych.
Niestety, od wielu łat nieprzerwanie:
— zwiększa się średnia głębokość szybów, a tym samym pogarszają się warunki pracy
lin nośnych i wyrównawczych, zbrojenia, naczyń, wież itd. oraz maleje udział masy
użytecznej w stosunku do całkowitej sumy mas ruchowych poruszających się w szybie,
— pogarszają się warunki górniczo-geologiczne, a tym samym rośnie zanieczyszczenie
urobku skałą płonną lub maleje zawartość metalu w rudzie,
— pogarsza się ogólny stan techniczny obudów szybów, zbrojenia, wież i innych
elementów systemów maszynowych transportu pionowego,
— rosną ceny lin, naczyń, elementów zbrojenia, wykładzin itp. koszty materiałowe,
— rosną ceny energii elektrycznej, której zużycie potrzebne na wydobycie jednej tony
urobku na powierzchnię rośnie znacznie szybciej niż głębokość szybów,
— pogarsza się sytuacja finansowa zakładów górniczych nie tylko kopalń węgla kamiennego itd.
Pogarszające się warunki pracy, wzrost długości Un wyciągowych, malejący udział masy
użytecznej w stosunku do całkowitej masy użytecznej, przyspieszone zużycie korozyjne
ciągów prowadniczych, lin nośnych i wyrównawczych, zawiesi, naczyń itd. nie tylko
powodują istotny wzrost kosztów eksploatacji wyciągów szybowych, ale również wpływają
na skrócenie czasu dyspozycyjnego z uwagi na konieczność częstszych i dłuższych napraw,
remontów, badań i kontroli, obniżając dodatkowo zdolność wydobywczą szybów.
Wymienione niekorzystne czynniki i zjawiska są przyczyną nie tylko wzrostu kosztów
pozyskiwania węgla, rud miedzi i innych minerałów, ale również zwiększają stan zagrożenia
bezpieczeństwa wyciągów szybowych.
1.3. T e z y ,

cel

i przyjęte

założenia

Tezy
Teza 1. Istnieje potrzeba określenia akceptowalnego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych.
Teza 2. Wymagany (akceptowalny) poziom bezpieczeństwa określonego górniczego
wyciągu szybowego może być osiągany różnymi sposobami, zaś o wyborze tego sposobu
powinien decydować rachunek ekonomiczny prowadzony na szczeblu zakładu górniczego.
Teza 3. Istnieje potrzeba opracowywania metod i środków umożliwiających minimalizację
kosztów osiągania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych.

Cel wykładu
Celem wykładu jest omówienie metod i środków umożliwiających minimalizację
kosztów transportu pionowego minerałów, materiałów i ludzi przy równoczesnym zapewnieniu wymaganego poziomu niezawodności i bezpieczeństwa górniczych wyciągów
szybowych.
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Założenia
Dokonując wyboru ww. metod i środków przyjęto, że:
— chociaż w najbliższych latach nie będą budowane nowe kopalnie, to jednak kilkadziesiąt
głównych wyciągów szybowych trzeba będzie zmodernizować,
— niektóre najbardziej efektywne kopalnie będą zwiększały wydobycie przechodząc na
większe głębokości i przystosowując równocześnie systemy maszynowe transportu pionowego
do zmienionych warunków pracy,
— kopalnie będą się nadal ze sobą łączyły, tworząc nie tylko nowe organizmy
gospodarcze, ale także nowe struktury technologiczne systemów transportowych,
— w istniejących kopalniach nie ma i nie będzie w najbliższych latach wystarczających
środków finansowych na budowę nowych urządzeń wyciągowych, a tym bardziej nowych
szybów, zatem nie zajdą istotne zmiany w pojemnościach i prędkościach jazdy ustalonej
naczyń wyciągowych oraz innych parametrów technicznych urządzeń wyciągowych,
— wszystkie prace modernizacyjne w szybach, w tym poprawiające bezpieczeństwo
wyciągów, muszą nie tylko być tanie, ale również muszą być prowadzone zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym,
— w pracach mających na celu dostosowanie polskiego prawa górniczego do wymagań
Unii Europejskiej będą brane pod uwagę koszty bezpieczeństwa.

2. Najważniejsze informacje dotyczące zadań i stanu techniki w zakresie transportu
pionowego
2.1. O p i s f o r m a l n y f u n k c j o n o w a n i a
t r a n s p o r t u p i o n o w e g o (SMTP)

systemu

maszynowego

System maszynowy transportu pionowego przedstawiony na rysunku 1 może być opisany
matematycznie, tj, można opisać jego strukturę i zależności zachodzące między elementami
struktury.
Model ten, obejmujący strukturę oraz zbiory wartości cech tego systemu, umożliwia
analizę funkcjonowania systemu i wpływanie na jego funkcjonowanie.
Do zbiorów tych zalicza się:
1) zbiór zasobów SMTP, które uwidoczniono jako sygnały wchodzące, tj. ludzie, środki
techniczne, energia, środki finansowe, informacje i inne elementy eksploatacyjne,
Xn = {Xi, X2,

Xn}

(1)

2) zbiór zadań transportowych uwidocznionych jako wymuszenie kontrolowane np.
transport urobku, transport ludzi lub materiałów, planowane przerwy itp.,
Xkn = {Xkl> Xk2.

Xkn}

(2)

3) zbiór oddziaływań czynników zewnętrznych uwidocznionych jako warunki pracy, j a k
głębokość szybu, zasolenie wód szybowych, ale również uszkodzenia typu parametrycznego
i katastroficznego elementów wyciągu szybowego,
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(3)

4) zbiór efektów działania SMTP uwidocznionych jako sygnały wyjściowe,
(4)

Yn = {yi, yi, "M yn

X„

3

\y

4

->\Z2/-^

2

Z1

X kn

Rys. 1. Schemat technologiczny systemu maszynowego transportu pionowego SMTP
x„
zbiór zasobów SMTP, Xkn — zbiór zadań transportowych, Xpn — zbiór oddziaływań czynników
zewnętrznych, Yn ~ zbiór efektów działań SMTP, 1 —
— podsystem nr 1 realizujący dopływ urobku do
podszybia, Z\ — zbiornik wyrównawczy na podszybiu, 2 — podsystem nr 2 (elementy podszybia),
3 — podsystem nr 3 (urządzenie wyciągowe wraz z wieżą, maszyną wyciągową oraz ruchomymi
i nieruchomymi elementami szybu), 4 — podsystem nr 4 (elementy nadszybia), 5 — podsystem nr 5
realizujący odbiór urobku przez zakład przeróbki mechanicznej
Fig. 1. Technological chart of vertical transport Machinę System SMTP
Xn — set of SMTP capacity, Xkii — set of transport tasks, X|),i — set of outer effluent factors, Yn — set
of results of SMTP functioning, 1 — subsystem no 1 realizing mined rock inflow to a shaft botton,
2 — subsystem no 2 (shaft bottom elements), Zi — surge bunker at a shaft bottom, 3 — subsystem no 3
(hoist installation, head frame, hoist, movable and stationary shaft elements), 4 — subsystem no 4 (elements
of shaft in set), 5 — subsystem no 5 realizing mined rock acceptance by a preparation plant
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Przedstawiony model SMTP stanowi pewnego rodzaju czarną skrzynkę, która obejmuje
zbiór podsystemów funkcjonalnych, tworzących strukturę systemu. Mimo dużej jego ogólności
ułatwia jednak sformułowanie pewnych wskazań przydatnych dla praktyki, jak np.:
— taki dobór elementów systemu, które będą umożliwiać najlepszą realizację zadań
transportowych (urobku, ludzi, materiałów itp.),
-— taki dobór wartości elementów zbioru wymuszeń kontrolowanych K^n, ażeby zadania
transportowe osiągnęły wartość ekstremalną w stosunku do określonego kryterium celu
działania,
— takie oddziaływanie na zbiór czynników wymuszeń zewnętrznych niekontrolowanych
Xpn, ażeby ich szkodliwe oddziaływanie na funkcjonowanie systemu zminimalizować.
2.2. S t a n

techniki

Nie wnikając w szczegóły, stan techniki charakteryzują zebrane i podane poniżej
informacje:
— W polskim i światowym górnictwie do transportu urobku, ludzi i materiałów służą
urządzenia wyciągowe przede wszystkim bębnowe (jedno- lub dwubębnowe) lub z kołami
pędnymi (jedno- lub wielolinowymi), klatkowe lub skipowe z naczyniami zawieszonymi
na linach stalowych.
— W polskim i światowym górnictwie podziemnym stale rośnie głębokość kopalń. Ze
wzrostem głębokości szybów przedłuża się czas jednego cyklu pracy urządzenia wyciągowego
oraz maleje udział transportowanej masy użytecznej w stosunku do całkowitej sumy mas
ruchomych poruszających się w szybie. Zużycie energii potrzebnej na wydobycie jednej
tony urobku wzrasta znacznie szybciej niż głębokość szybów.
— Zadania transportu szybowego rosną szybciej aniżeli to wynika ze wzrostu wydobycia
węgla, rud i innych minerałów. Powodem tego jest konieczność sięgania po złoża coraz
uboższe zalegające nie tylko głębiej, ale i w trudniejszych warunkach górniczo-geologicznych
(w niektórych polskich kopalniach zanieczyszczenie węgla skałą płonną przekracza 50%).
— We wszystkich rozwiniętych krajach komputery stają się podstawowym narzędziem
pracy projektantów, budowniczych i eksploatatorów systemów maszynowych transportu
pionowego. Komputery są powszechnie stosowane:
a) do określania najekonomiczniejszej wydajności kopalni i projektowania optymalnych
struktur technologicznych i niezawodnościowych systemów maszynowych transportu pionowego,
b) do projektowania elementów urządzeń wyciągowych między innymi naczyń, lin
i zawiesi, kół i bębnów pędnych, układów prowadzenia itd.
c) do sterowania numerycznego urządzeń wyciągowych klatkowych i skipowych często
połączego ze stałą kontrolą pracy wyciągu na ekranach monitorów oraz sterowania pracą
elementów tych urządzeń np. napędów z silnikami synchronicznymi, hamulców bezpieczeństwa itd.,
d) w budowie układów diagnostycznych, służących do wykrywania stanu technicznego
jak również nieprawidłowości pracy systemu i jego elementów.
To powszechne stosowanie technik numerycznych w transporcie pionowym przynosi
efekty ekonomiczne oraz przyczynia się do podnoszenia niezawodności i bezpieczeństwa
pracy urządzeń wyciągowych.
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2.3. Z n a n e

sposoby

zmniejszania

kosztów

transportu

pionowego

Zmniejszenie kosztów transportu pionowego, w tym przede wszystkim kosztów energii
potrzebnej na wydobycie jednej tony urobku na powierzchnię osiągane jest w rozwiniętych
krajach przez stosowanie:
— nowych rozwiązań konstrukcyjnych elementów urządzeń wyciągowych (napędy cyklokonwertorowe z silnikami synchronicznymi, hamulce tarczowe, liny wykonane z drutów
o bardzo dużej wytrzymałości (przekraczającej nawet 2000 MPa) itd.,
— nowych metod obliczania, głównie metody elementów skończonych do konstruowania
naczyń, kół, bębnów pędnych, zawiesi lin itd.
— nowych metod optymalizacji współczynników bezpieczeństwa,
— nowych materiałów o małej gęstości (naczynia aluminiowe) lub materiałów o dużej
wytrzymałości,
— zwiększenia trwałości elementów urządzeń wyciągowych poprzez poprawę warunków
ich pracy.

3. Charakterystyka techniczna górniczych wyciągów szybowych pracujących
w polskich kopalniach
3.1. P a r a m e t r y

techniczne

wyciągów

szybowych

W 1972 roku na II Konferencji Naukowo-Technicznej „Kierunki rozwoju górniczych
urządzeń wyciągowych" niektórzy Autorzy referatów wygłaszanych na tej Konferencji
reprezentowali pogląd (nie podzielany przez pracowników AGH), że rozwój urządzeń
wyciągowych powinien iść w kierunku budowy szybów jednoprzedziałowych, wyposażonych
w skipy o pojemności od 20 do 50 m ' , poruszających się z prędkościami maksymalnymi
rzędu 20 m/s lub o dużej średnicy, wyposażonych w skipy o bardzo dużej pojemności od
30 do 100 m""*, poruszające się z prędkością rzędu 10 do 14 m/s.
Praktyka przemysłowa okazała się inna.
Szyb R-II w 0 / Z G Rudna, który pracuje już ponad 20 lat, jest nadal jednym z największych
szybów wydobywczych pracujących w polskim górnictwie. Wydajność dobowa 2 wyciągów
szybowych pracujących w tym szybie wynosi ok. 28000 Mg/dobę, przy głębokości szybu
przekraczającej 1000 m.
Zgodnie z raportem GEM/2 pt. „Transport pionowy stan na dzień 30 czerwca 1998 r."
Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach — łączna liczba wyciągów szybowych
o różnym przeznaczeniu pracujących w polskich kopalniach wynosi:
— 514 wyciągów stałych w szybach czynnych,
— 27 wyciągów do głębienia i zbrojenia szybu.
Oczywiście liczby te zmieniają się z miesiąca na miesiąc. W dniu wygłaszania tego
wykładu liczby te będą już nieaktualne.

Jak już wcześniej napisano w stosunku do danych z 1993 roku liczba górniczych
wyciągów szybowych zmniejszyła się o około 240, czyli o ponad 30%.
W tabeli 2 podano charakterystykę procentową wyciągów szybowych pracujących
w polskich kopalniach w dniu 30 czerwca 1998 roku.
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Rys. 2. Tarcza szybu R-II
l — naczynia wyciągowe (skipy A i B w przedziale południowym), 2
w przedziale północnym), 3 — kable energetyczne 6 szt. 3 x 185, 4
i 2 szt. 14 X 1,5, 5

naczynia wyciągowe (skipy A i B
kable sterownicze 6 szt. 44 x 1,5

rurociąg sprężonego powietrza ())400, 6 — dwa rurociągi głównego odwadniania (|)350,
7 — rurociąg przepłuczkowy (f)200

Fig. 2. R-II shaft cross-section
l — conveyances (skips A and B in the soutłiem compartment), 2 — conveyances (skips A and B in the
mortłiem compartment), 3 — energetic cables, 6 pieces 3 x 185, 4 — contro) cables 6 pieces 44 x 1,5
compressed air piping (|400, 6 — two pipelines of central mine drainage (J>350,
and 2 pieces 14 x 1,5, 5
7 — lounder pipeline (1>200

Uzupełnieniem tabeli 2 są podane poniżej informacje.
W polskich szybach w dniu 30 czerwca 1998 r. pracowało
— 70 maszyn z hamulcami tarczowymi,
— 27 skipów drzewnych,
— 22 klatki z pojemnikiem wychylnym
— 121 urządzeń wyciągowych w szybach wydechowych,
— 24 urządzenia w szybikach,
oraz pracowały:
— 32 klatki wielkogabarytowe,
— 4 maszyny wyciągowe z napędem parowym,
— 9 zsuwni spiralnych.
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Tabela I. Podstawowe parametry techniczne szybu R-II i wyciągu zainstalowanego w przedziale północnym N
Tabłe l. Basic technical data of the R-II shaft and the hoist installation mounted in the nothern
compartment N
Infonnacje dotyczące określonego parametru

Nazwa parametru

Lp.
1.

Szyb i jego zbrojenie
wydobycie urobku, wdechowy

Przeznaczenie

l.I.

/

1.2.

Średnica tarczy

1.3.

Rodzaj obudowy

1.4.

Liczba urządzeń wodociągowych

2.

Urządzenie wyciągowe pracujące w przedziale południowym

7,5 [ml
beton, tubingi {tubingi od poz. 51,24—478,09)
2

1070 [m]

Głębokość

2.1.
•

wydobycie urobku

2.2.

Funkcja

2.3.

Głębokość ciągnienia (droga jazdy)

2.4.

Poziomy położenia naczyń

rozładunek: 19,22 [ni]
załadunek: 1022,04 [m]

2.5.

Rodzaj prowadzenia naczyń

sztywne, stalowe, dwustronne, czołowe

2.6.

Rodzaj naczyń

2.7.

Sposób ewakuacji załogi

2.8.

Maszyna wyciągowa:
typ, rok budowy, nośnik Un
rodzaj napędu
moc

2.9.

1041,26 [m]

2 skipy 0 ładowności 30 [Mg]
brak przedziału drabinowego

4L-5500/2x3600 — 1974 r. bęben pędny
2 silniki prądu stałego z prostownikiem tyrystorowym
2x3600 [kW]

Liny nośne
— liczba lin
— średnica lin
— typ lin

1 [6x52 + Ao]
(|) 56 [mm]
współzwita
PN-66/G-46602

zamiennie:
4
<() 50 [mm]
płaskosplotowa
prod. Thysen

4
(|) 50 [mm]
owalnosplotkowa
prod. B.R.

przeciwzwite prawe, dwuwarstwowe

Liny wyrównawcze

wg BN-69/1727-04: 2x(^55 T6x + 12x16 + A.,
2x(I)58 T6x + 12x16 + Ai,
2.10.

Parametry ruchu
— prędkość

20 [m/s]
30 [Mg]

— obciążenie użyteczne

1

wolnostojąca, basztowa, 1976 r.
2.11.

Wieża (rodzaj i rok budowy)
Wydajność
— godzinowa
— dobowa

ok. 820 [Mg/h]
ok. 14 000 [Mg/h]

Uwaga: Parametry wyciągu pracującego w przedziale południowym są takie same.
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Tabela 2. Charakterystyka procentowa 514-stu wyciągów szybowych pracujących w polskich kopalniach
w dniu 30 czerwca 1998 r. (wg danych WUG-u)
Table 2. Percentage characteristic of hoists operaling in Polish mines in June 30, 1998 (according WUG)
Rodzaje wyciągów szybowych

Lp.

Procentowy udział

[%]

1.

— klasy I
— klasy 11
— pomocniczy

56
38
6

2.

Z maszyną wyciągową zabudowaną:
przed 1942 r.
— w okresie od 1945 do 1964 r.

12
28

— w okresie od 1964 do 1972 r.
— po roku 1972

26
34

3.

Z jazdą ludzi

70

4.

Wyposażonych w:
— klatki
— skipy
— skipoklatki
— kubły

66
19
il
4

5.

— jednolinowych
— dwulinowych
— czterol i nowych + 1 sześcioliiiowa

72
10
18

6.

Wyposażonych w:
—
—
—
—

7.

jedną linę wyrównawczą
dwie liny wyrównawcze
trzy liny wyrównawcze
cztery liny wyrównawcze

Z maszyną wyciągową:
— z kołem pędnym
— w tym na wieży
— razem z kołami pędnymi na zrębie i wieży

45
21
4
2

64
20
84

Uwaga:
Klasa I wyciągu — to wyciąg szybowy, który wykonuje ponad 1(X) cykli pracy w ciągu doby
Klasa II wyciągu — to wyciąg szybowy, który wykonuje do 100 cykli pracy w ciągu doby.

3.2. A n a l i z a s t a n u b e z p i e c z e ń s t w a g ó r n i c z y c h w y c i ą g ó w
s z y b o w y c h w o k r e s i e o d 1 s t y c z n i a 1990 r. d o k o ń c a 1997 r.
Zgodnie z raportem GEM/1 WUG-u z 1998 r. pt. „Transport linowy, w okresie od
1 stycznia 1990 r. do 31 grudnia 1997 r." odnotowano 53 zdarzenia niesprzyjające (awarie)
górniczych urządzeń wyciągowych, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa transportu
pionowego.

Każde z tych zdarzeń poclągnęfo za sobą bardzo duże straty finansowe kopalni
oraz stanowiło pośrednie lub bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia górników.
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Tabela 3. Uszkodzenia typu katastroficznego górniczych wyciągów szybowych
Table 3. Catastrophic failures of mine shaft hoist installations
Rok
Liczba zdarzeń

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Razem

4

16

8

3

15

2

4

I

53

W wyniku przeprowadzonej analizy uwzględniającej skutki ww. zdarzeń dokonano ich
podziału — tabela 4.
Tabela 4. Podział zdarzeń niesprzyjających
Table 4. Division of unfavourable events
Lp.

Przyjęty opis zdarzenia

Udział
[%]

l.

Uszkodzenia o skutkach potencjalnie katastroHcznych — powstałe w wyniku zerwania
lin nośnych, pęknięcia odpowiedzialnych elementów hamulca, przejechania poziomów
krańcowych, niezadziałania zabezpieczeń układu sterowania, zaburzenia powodujące utratę
stateczności wieży szybowej lub fundamentów maszyny wyciągowej

19

2.

Uszkodzenia niebezpieczne — zerwanie lin wyrównawczych, wpadnięcie do szybu przedmiotów prowadzące do uszkodzenia lin, prowadników, stacji nawrotu lin wyrównawczych
oraz innych elementów zbrojenia szybowego.

22

3.

Uszkodzenia o skutkach poważnych z punktu widzenia niezawodności wyciągu —
uszkodzenia części elektrycznej napędu (silniki wyciągowe i pomocnicze maszyny
elektryczne), parametryczne uszkodzenia elementów nośnych wyciągu szybowego powstałe
w wyniku zużycia ściernego, korozyjnego łub zmęczenia materiału.

59

W omawianym okresie żadna awaria wyciągu szybowego nie była bezpośrednią przyczyną
śmierci ludzi. Niestety, podczas eksploatacji górniczych wyciągów szybowych oraz prowadzenia robót szybowych związanych między innymi z usuwaniem skutków ww. zdarzeń
zaistniały 54 wypadki, w tym 26 śmiertelnych — tabela 5.
Tabela 5. Liczba wypadków związanych z eksploatacją górniczych wyciągów szybowych
Table 5. Niimber of accidents connected with exploitation of mine shaft installations
Lp.

Lata

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Razem

1

26

1.

Liczba wypadków śmiertelnych

8

1

3

6

3

2

2

2.

Liczba wypadków ciężkich

6

6

4

2

8

1

1

28

Zasadniczymi przyczynami zaistniałych wypadków, w ocenie Departamentu Energomechanicznego WUG-u, było:
— nieprzestrzeganie technologii robót i instrukcji obsługi,
— niezachowanie należytej ostrożności obowiązującej podczas prac szybowych oraz
w czasie przebywania w bezpośrednim sąsiedztwie rury szybowej,
— słaba znajomość nieskodyfikowanych, specyficznych zasad obowiązujących w transporcie pionowym, spowodowana m.in. obniżeniem wieku zatrudnionych,
— brak należytej dyscypliny i skutecznego nadzoru ze strony osób dozoru.
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Analizując odnotowane wypadki śmiertelne i ciężkie rodzi się pytanie, czy zagrożenie
życia i zdrowia górników zajmujących się szybami jest na akceptowalnym poziomie?
Odpowiedź na to pytanie może dać porównanie ryzyka szybowego (obliczonego na
podstawie ww. informacji) z indywidualnym ryzykiem utraty życia przez człowieka na
skutek wypadków losowych wg danych dla USA.
Tabela 6. Indywidualne ryzyko utraty życia przez człowieka wskutek wypadków losowych na podstawie
danych dla USA (poz. 1—-5) i obliczonego ryzyka „szybowego" (poz. 6)
Table 6. Individual risk of loss of life due to random accideats on the basis of data for the USA
(beyond pos. 6)
Lp.

Rodzaje wypadków (ryzyko utraty życia)

Indywidualne ryzyko/rok

1.

Samochodowe

3 • 10"^

2.

Maszynowe

1 • 10"-'^

3.

Lotnicze

9 • 10"'''

4.

Kolejowe

4 . 10-"'

5.

Spowodowane przez huragan

4 • lO*-"^

6.

„Szybowe" (bez wypadków ciężkich)

7 • iO-^

Wartość liczbową zamieszczoną w wierszu 6 obliczono zakładając, że na 1 wyciąg
przypada 10 osób obsługujących 1 wyciąg szybowy. Z tabeli wynika, że „szybowe" ryzyko
utraty życia jest ponad 2 razy większe od ryzyka „samochodowego" i 70 razy większe od
ryzyka „maszynowego".
3.3. O c e n a
wyciągów

stanu

techniki

i wnioski

dotyczące

bezpieczeństwa

Polskie urządzenia wyciągowe, mimo ich niedoinwestowania, starzenia się i pogarszania się
warunków pracy, nadal reprezentują średni poziom światowy. O tym świadczy między innymi:
— w zasadzie bezkonfliktowe przystosowywanie urządzeń do transportu urobku, ludzi
i materiałów w szybach o coraz większych głębokościach,
— stale rosnąca liczba urządzeń wyciągowych o dużych ładownościach mimo wzrostu
głębokości szybów i zauważalny wzrost wydobycia przypadającego na jedno urządzenie
wyciągowe,
— wartości wskaźników niezawodności typu katastroficznego elementów SMTP w ostatnich latach utrzymują się na tym samym poziomie, a nawet maleją.
Osiąganie tego stanu odbywa się dzięki przedłużaniu czasu przeznaczonego na remonty,
naprawy, kontrole, rewizje, ocenę stanu (diagnozowania) itd.
Niestety, zagrożenie życia osób zajmujących się procesami użytkowania, a zwłaszcza
obsługiwania SMTP, jest duże.
Z analizy i oceny prezentowanych dotychczas informacji wynikają 4 bardzo ważne wnioski.
— Można uzyskiwać zadawalające wskaźniki niezawodności i bezpieczeństwa górniczych
wyciągów szybowych (bez dużych nakładów inwestycyjnych na ich modernizację) poprzez:
przedłużenie czasu na ich naprawy, remonty, diagnozowanie itd.
Sekcja I

193

School of Underground Mining '99
Ten sposób utrzymywania stanu niezawodności wyciągów szybowych na zadawalającym poziomie zwiększa ryzyko utraty życia i zdrowia osób zajmujących się bezpośrednio
procesami użytkowania, a zwłaszcza obsługiwania tych obiektów.
— Ryzyko utraty życia ludzi zajmujących się pracami szybowymi jest duże. Istnieje
zatem pilna potrzeba określania akceptowalnego poziomu ryzyka utraty życia i zdrowia
osób zajmujących się bezpośrednio eksploatacją szybów. W ocenie autora wartość ryzyka"
utraty życia nie powinna w sposób istotny odbiegać od tzw. „ryzyka maszynowego", to
jest od wartości 1 •
w ciągu roku.
— Podstawowym celem wysiłków wszystkich podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem
SMTP tj. WUG-u, UGBKUE, jednostek naukowo-badawczych w tym szkół wyższych, zakładów
górniczych itd. powinno być opracowywanie, dopuszczanie i wdrażanie takich metod i środków
odnowy potencjału eksploatacyjnego wyciągów szybowych, by ryzyko utraty zdrowia i życia
osób zajmujących się procesami odnowy nie przekraczało akceptowalnego poziomu.

4. Zadania badawcze związane z kształtowaniem bezpieczeństwa SMTP
W zbiorze problemów związanych z kształtowaniem bezpieczeństwa SMTP można
wyróżnić pięć grup tematycznych.
4.1. P r o b l e m y p o d s t a w o w e
akceptowalnego poziomu

mające
ryzyka

na

celu

określenie

Rozwiązania problemów zaliczanych do tej grupy są bardzo ważne, gdyż stanowią nie
tylko punkty odniesienia ułatwiające rozwiązywanie problemów zaliczonych do innych grup
tematycznych, ale również określają dalszą strategię działania wszystkich podmiotów zajmujących się górnictwem.
Należy w pierwszej kolejności określić (przyjąć, wyznaczyć, założyć) akceptowalny
poziom ryzyka:
— utraty życia i zdrowia osób transportowanych wyciągami szybowymi,
— utraty życia i zdrowia osób zajmujących się bezpośrednio użytkowaniem i obsługiwaniem systemów maszynowych transportu pionowego ludzi, minerałów i materiałów,
— poważnych strat materialnych na skutek uszkodzeń typu katastroficznego wyciągów
szybowych (przejechanie skrajnych poziomów, zerwania lin nośnych lub wyrównawczych,
wpadnięcia mas do szybu itd.).
4.2. P r o b l e m y p r o j e k t o w a n i a s t r u k t u r t e c h n o l o g i c z n y c h
i niezawodnościowych systemu maszynowego transportu pionowego
(w p o g ł ę b i a n y c h , ł ą c z o n y c h , l i k w i d o w a n y c h z a k ł a d a c h g ó r n i c z y c h )
Rozwiązywanie tej grupy problemów wiąże się z odpowiedzią na następujące pytania
— jakie są zadania transportowe systemu,
— jaka powinna być struktura technologiczna systemu (parametry techniczne elementów
systemu: moce napędów, prędkości maksymalne, przyspieszenie rozruchu, opóźnienie hamowania itd.),
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jaka powinna byc struktura niezawodności systemu (nadmiary funkcjonalne, struk-

turalne, parametryczne, informacyjne, wytrzymałościowe, czasowe oraz nadmiary elementowe w tym urządzenia zabezpieczające i urządzenia bezpieczeństwa).
Znalezienie odpowiedzi na to pytanie może przynieść największe efekty ekonomiczne.
4.3. P r o b l e m y d o b o r u e l e m e n t ó w z p u n k t u w i d z e n i a
b e z p i e c z e ń s t w a w tym p o d a t n o ś c i d i a g n o s t y c z n e j e l e m e n t ó w

SMTP

Do tej grupy problemów należy np.:
— opracowanie nowych metod kontroli i badania stanu elementów urządzenia transportu
pionowego w celu skrócenia czasu przeznaczonego na te czynności,
— zwiększenie trwałości i niezawodności elementów SMTP w wyniku ujawnienia
i likwidacji przyczyn nadmiernego ich zużycia i zawodności wywołanych przyczynami
konstrukcyjnymi, technologicznymi i eksploatacyjnymi,
— opracowanie metod wyznaczania i ustalenie stanów granicznych (dopuszczalnych
poziomów zużycia) elementów systemu itp.
4.4. P r o b l e m y m e t o d o 1 o g i c z n o - o r g a n i z a c y j n e
z zarządzaniem bezpieczeństwem

związane

Do tej grupy problemów, najistotniejszych z punktu widzenia opracowania systemu
zarządzania bezpieczeństwem i aktualnej sytuacji polskiej gospodarki, należy:
— opracowanie sposobu i harmonogramu dostosowania systemów SMTP do wymagań
regulacji prawnych obowiązujących w krajach UE,
— opracowanie metody wyznaczania czasów dyspozycyjnych i czasów niezbędnie potrzebnych na odnowę SMTP w zależności od rodzaju parametrów i stanu technicznego
urządzenia, zadań transportowych itd.
— opracowanie metod obliczania wydajności SMTP w zależności od podanych powyżej
parametrów i rzeczywistych (wyznaczonych dla danego obiektu) wskaźników niezawodności
systemu),
— opracowanie systemu zbierania i przetwarzania informacji na potrzeby zarządzania
bezpieczeństwem SMTP,
— opracowanie systemu, nowelizacji, opiniowania, weryfikacji itd. przepisów, instrukcji
ramowych i szczegółowych dotyczących bezpieczeństwa SMTP,
— przygotowanie i podnoszenie kwalifikacji kadry specjalistów (w ramach studiów
dziennych, zaocznych i podyplomowych), na potrzeby eksploatacji SMTP ze szczególnym
uwzględnieniem ich bezpieczeństwa.
4.5. P r o b l e m y k i e r o w a n i a
bezpieczeństwa

eksploatacją

SMTP z p u n k t u

widzenia

Istotnym w tej grupie problemów, równie ważnym jak grupa 4.1. jest:
— wyznaczenie optymalnych częstotliwości oraz czasów kontroli, badania i rewizji
elementów SMTP,
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opracowanie sposobów ustalania liczebności grup remontowych i zaplecza technicznego
oraz niezbędnego ich wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową oraz inne środki
techniczne itd.
— opracowanie i wdrożenie metod prognozowania terminów wymiany elementów SMTP,
— planowanie optymalnych terminów obsług technicznych i wymian profilaktycznych
elementów systemu,
— opracowanie zasad odnowy potencjału eksploatacyjnego SMTP z uwzględnieniem
intensywności użytkowania systemu, by ryzyko utraty życia lub zdrowia osób zajmujących
się bezpośrednio odnową potencjału eksploatacyjnego nie przekroczyło akceptowalnego,
(dopuszczalnego) poziomu.

5. Przykładowe wyniki działalności dydaktycznej, organizacyjnej i prac badawczych
AGH 2 zakresu bezpieczeństwa SMTP
5.1. K r ó t k a

charakterystyka

Katedry

Transportu

Linowego

AGH

(KTL-AGH)
Katedra Transportu Linowego jest jedyną w kraju jednostką naukowo-dydaktyczną
zajmującą się całością problemów projektowania, wytwarzania i eksploatacji lin i urządzeń
transportu linowego.
KTL prowadzi na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii GórniczoHutniczej specjalność „Transport linowy" (na kierunku Mechanika). Od przeszło 20 lat
nieprzerwanie organizuje studia podyplomowe pod tym samym tytułem (od 1976 roku
studia te ukończyło ponad 650 osób). Katedra prowadzi szkolenia dla zagranicznych
użytkowników polskiej aparatury do badań magnetycznych lin. Szkolenia te ukończyło już
około 100 specjalistów z całego świata. W czerwcu 1998 roku zostało powołane studium
podyplomowe „Zarządzanie techniką".
KTL organizuje konferencje i sympozja naukowo-techniczne pt. „Jakość, niezawodność
oraz bezpieczeństwo lin i urządzeń transportu linowego". Do końca 1998 roku zostały
zorganizowane 2 konferencje oraz 10 sympozjów z tego cyklu.
W 1999 roku odbędą się kolejne imprezy naukowe i naukowo-techniczne z tego zakresu.
Od wrzes'nia 1994 roku Katedra zaczęła wydawać Zeszyty Naukowe-Techniczne. Do
końca 1998 roku wydano 12 Zeszytów (ISBN 83-902427).
Przy Katedrze został powołany, decyzją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, z dnia 26
maja J 994 r. Sekretariat Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 163 ds. Lin i transportu linowego.
Rocznie KTL wykonuje kilkadziesiąt (od 50—60) prac badawczych dla przemysłu,
w tym ok. 10% to zlecenia podmiotów zagranicznych; średnio 2—3 granty KBN, opracowuje
kilka patentów, podpisuje kilka umów licencyjnych itd.
Szersze omówienie ww. działań przekracza ramy niniejszego wykładu.
5.2. P r z y k ł a d o w e

wyniki

prac

naukowo-badawczych

Poniżej zostaną wymienione jedynie przykładowe wyniki prac naukowych, rozwojowych
i wdrożeniowych związanych z bezpieczeństwem wyciągów szybowych, których stosowanie
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już przynosi wymierne efekty. Prace, które doprowadziły do opracowania, wykonania
wdrożenia nowycti urządzeń i układów, przyrządów diagnostycznycłi, lin stalowych
stalowo-gumowych, wykładzin kół pędnych i kierujących itp. trwały czasami wiele lat.
Obejmowały one wszystkie etapy procesu naukowo-badawczego i wdrożeniowego, począwszy
od sformułowania potrzeb, analizę teoretyczną zjawisk, badania i ochronę patentową nowych
rozwiązań, opracowanie nowych metod obliczeniowych, badania laboratoryjne, badania
eksploatacyjne, opracowanie technologii produkcji, opracowanie warunków odbioru i stosowania (eksploatacji), uzyskania dopuszczeń wydanych przez Wyższy Urząd Górniczy
i opracowania polskich norm.
Dorobkiem prac poznawczych Katedry Transportu Linowego jest, między innymi, opracowanie nowych:
— metod i sposobów oceny stanu technicznego oraz warunków pracy elementów
urządzeń wyciągowych w tym lin stalowych i stalowo-gumowych, układów prowadzenia
naczyń, wież wyciągowych jak również metod pomiarów rozkładów sił w linach nośnych
urządzeń wielolinowych itd.,
— rozwiązań konstrukcyjnych przyrządów diagnostycznych, tj. między innymi: głowic
i rejestratorów do badań magnetycznych lin stalowych, prowadnic pomiarowych, czujników
do pomiaru sił w linach nośnych, systemów pomiarowych do pomiaru drgań naczyń, wież
itd.,
— metod projektowania naczyń wyciągowych, urządzeń do awaryjnego hamowania
naczyń, zbrojenia szybowego, pomostów bezpieczeństwa, trzonów i całych wież wyciągowych'
itd.,
— rozwiązań konstrukcyjnych i technologii produkcji lin wyrównawczych stalowo-gumowych, wykładzin kół pędnych i kierujących oraz innych elementów wyciągów szybowych
(urządzeń do awaryjnego hamowania naczyń, układów prowadzenia naczyń, głowic klatek
i skipów, trzonów wież szybowych, zbiorników wyrównawczych, pomostów bezpieczeństwa
itd.).
Najważniejsze osiągnięcia praktyczne z ostatnich lat to nowe, chronione patentami,
wzorami użytkowymi, prawami autorskimi itd. Akademii Górniczo-Hutniczej:
— metody i aparatura do badań magnetycznych lin stalowych i stalowo-gumowych,
które produkowane są seryjnie i stosowane na wszystkich kontynentach (rys. 3),
— czujniki do pomiaru sił w linach nośnych urządzeń wieloHnowych, zastosowane
między innymi w KWK Janina, KWK Katowice-Kleofas oraz przystawki akcelerometryczne,
prowadnice pomiarowe itd.,
— liny stalowo-gumowe produkowane seryjnie od 1989 roku w Wytwórni Lin Stalowo-Gumowych SAG w Katowicach oraz liny stalowe o liniowym styku drutów do lin
stalowo-gumowych produkowane seryjnie (również od 1989 roku) przez Fabrykę Lin i Drutu
DRUMET SA we Włocławku (rys. 4).
— znacznie tańsze i lżejsze, od tradycyjnych rozwiązań, pomosty bezpieczeństwa zabudowane już w kilkunastu polskich szybach,
— zbiornik wyrównawczy (wykonany z szybika) zastosowany w Zakładach GómiczoHutniczych Bolesław w Bukownie,
-— wykładziny kół pędnych z materiału typu Modar R3/Mz, produkowane seryjnie od
drugiej połowy 1995 roku przez Chemiczną Spółdzielnię Pracy SPOIWO w Radomiu,
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Rys. 3. Najnowszy zestaw aparatury do badań magnetycznych lin stalowych opracowany w AGH (głowica)
i w MERASTER w Zabrzu (defektograO
Fig 3. The newest set of apparatus for magnetic testing of ropes prepared at the UMM (head) and in the
MERASTER

in Z a b r z e ( r e c o r d e r )

— układy prowadzenia naczyń z symetrycznym amortyzatorem zespolonym typu PHH-l,
PHH-2 i PHH-3 produkowane seryjnie od kilku lat przez Cuprum Busines Center, Sp.
z 0.0. we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o.
Coal Bud w Olkuszu,
— cierne układy awaryjnego hamowania HS2W-2 pozwalające na wytracenie na wolnych
drogach przejazdu 100% energii kinetycznej największych polskich urządzeń wyciągowych.
Układy te zostały już zastosowane w kilkudziesięciu polskich i zagranicznych urządzeniach
wyciągowych (rys. 5),
— nowe rozwiązania konstrukcyjne, metody obliczania głowic naczyń wyciągowych
trzonów wież oraz ruchomych belek odbojowych zastosowane oraz „przebadane" (w lipcu
1998 r.) w szybie Bartosz II KWK Katowice-Kleofas.

6. Wnioski końcowe
Z przeprowadzonych analiz oraz ocen aktualnego stanu techniki i bezpieczeństwa
górniczych wyciągów szybowych, uwzględniając sytuację ekonomiczną polskiego górnictwa
wyciągnięto podane poniżej wnioski.
6.1. Istnieje pilna potrzeba opracowania metod i sposobów:
— określania wymaganych poziomów niezawodności i bezpieczeństwa górniczych wyciągów szybowych w tym tzw. „ryzyka szybowego".
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A-A

Rys. 4. Podstawowa odmiana lin wyrównawczych stalowo-gumowych typu SAG
a) widok ogólny; b) przekrój poprzeczny lin: l — liny stalowe przeciwzwite 2-12 konstrukcji W6 x 25+At
Z/s i S/z na przemian prawo- i lewozwite; 2 — elementy kalibracyjne o średnicy 4—6 mm i długości około
20 mm wykonane z ocynkowanego drutu stalowego; 3a — warstwa wewnętrzna wykonana z gumy o dużej
przyczepności do drutów lin stalowych; 3b — warstwa zewnętrzna wykonana z gumy trudnopalnej,
trudnościeralnej o własnościach antyelektrostatycznych.
Fig 4. Basic type of steel rubber coated fiat taił ropes SAG
a) generał view; b) rope cross-section: 1 — ordinry lay stranded ropes 2-12 of W6 x 25+Ai construction left
and right hand alternately, 2 — calibration elements of diameter equal to 4—6 mm and length of 20 mm
made of zinc coated steel wires, 3a — inner layer made of well adhesive rubber to rope steel wires,
3b — outer layer made of rubber of slow-buming, abrasion-resisting and anti-electrostatic properties

wyznaczania optymalnych nadmiarów bezpieczeństwa (funkcjonalnych, strukturalnych,
parametrycznych, wytrzymałościowych, czasowych, elementarnych i informacyjnych) z punktu
widzenia minimahzacji kosztów transportu urobku na powierzchnię,
— optymalnych wartości współczynników bezpieczeństwa głównych elementów wyciągów szybowych,
— wyznaczania dopuszczalnych poziomów zużycia elementów wyciągów szybowych,
których zużycie ma charakter kumulacyjny.
6.2. Można uzyskać zadawalające wskaźniki niezawodności i bezpieczeństwa górniczych
wyciągów szybowych, bez dużych nakładów na ich modernizację, przez przedłużenie czasów
Sekcja I
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Rys. 5. Cieme urządzenie hamujące HS2W-2
1 i 2 — listwa stalowa o wzrastającej grubości, 3 — zespół hamowniczy, 4 — zabierak zespołu
hamowniczego, 5 — element gumowy, 6 — naczynie wyciągowe, 7 — mechanizm śrubowy uwalniający
powierzchnie trące
Fig 5. Friction emergency braking devices HS2W-2
1, 2 — Stell tapered strips, 3 — braking unit, 4 — braking unit driver, 5 -

rubber element.

6 — conveyance, 7 — screw gear releasing friction plains

na remonty, naprawy, diagnozowanie itp. elementów górniczych wyciągów szybowych. Ten
sposób utrzymywania niezawodności wyciągów szybowych na zadawalającym poziomie
zwiększa jednak ryzyko utraty życia i zdrowia osób zajmujących się bezpośrednio procesami
użytkowania, a zwłaszcza obsługiwania tych obiektów.
6.3. Podstawowym celem prac wszystkich podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem
SMTP powinno być opracowywanie, dopuszczenie i wdrożenie takich metod (technologii)
i środków odnowy potencjału eksploatacyjnego wyciągów szybowych, by ryzyko utraty
życia i zdrowia osób zajmujących się tymi procesami nie przekraczało akceptowalnego
poziomu.
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6.4. Najważniejszym osiągnięciem już uzyskanych wyników prac badawczych, projektowych i wdrożeniowych z zakresu bezpieczeństwa SMTP jest wykazanie słuszności tez
o możliwościach podnoszenia bezpieczeństwa wyciągów szybowych stosunkowo małym
kosztem.

Actual problems of optimization of vertical transport in Polish coal
mines
Abstract
Still worsening conditions of mine hoist operation are the reasons not only of the
increase of costs of winning of coal, ores and other minerals but decrease of safety
conditions in Polish mines as well.
In the work synthetic results of the analysis of the state of technology, reliability and
safety of Polish mine hoists have been published.
Some methods and means which enable optimization of vertical transport from the view
point of minimization of costs have been discussed. Examples of results of works carried
out in the University of Mining and Metallurgy were presented. These results confirm
rightness of the earlier formulated thesis concerning prabability of achievement the acceptional
level of safety at minimum costs.
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Zdzisław KANIA
KWK JAWORZNO

Modernizacja sieci wentylacyjnej Jałto sposób na obniżenie kosztów
na przykładzie KWK Jaworzno
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

— wentylacja - zmiana systemu wentylacji ~ regulacja systemu

wentylacji

Streszczenie
W ramach restrukturyzacji kopalni Jaworzno założono obniżenie ponoszonych kosztów
związanych z wentylacją wyrobisk podziemnych. Uproszczono schemat wentylacyjny m.in.
poprzez likwidację zbędnych wyrobisk oraz przebudowę kilkudziesięciu tam wentylacyjnych.
Przedstawiono efekty wprowadzonych zmian, w tym także fmansowe.

1. Podstawowe informacje o kopalni
Istniejąca od 1792 roku Kopalnia Węgla Kamiennego Jaworzno, obecnie Zakład nr 4
Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A., składa się z trzech połączonych w przeszłości
kopalń — Piłsudski, Kościuszko i Sobieski (każda w pełnej infrastrukturze obejmującej
szyby, zakłady przeróbcze, zwałowiska węgla, bocznice kolejowe, place materiałowe, łaźnie
itd.), stanowiących odpowiednio Ruchy I, II i III, pomiędzy którymi w ciągu dziesięcioleci
wspólnego funkcjonowania wykształciła się bardzo silna współzależność w zakresie transportu,
odwodnienia, wentylacji, zaopatrzenia materiałowego itd.
2
Powierzchnia obszaru górniczego kopalni wynosi 49,5 km , a zasoby operatywne złoża
wg stanu na 1.01.1998 r. kształtują się na poziomie 274,7 min ton. W złożu zalega węgiel
energetyczny (typ 31.2) o średniej wartości opałowej 23 000 kJ/kg, zawartości siarki około
1,6% i popiołu około 12%. Z zagrożeń naturalnych występują jedynie wodne, pożarowe
i pyłowe. Dopływ naturalny wód do wyrobisk kopalni Jaworzno wynosi około 51,4 m'/min.,
z czego tylko około 8% stanowią wody słone. Aktualnie eksploatowane są pokłady warstw
łaziskich i orzeskich.
Przed rozpoczęciem procesu likwidacji i restrukturyzacji model kopalni Jaworzno przedstawiał się następująco:
— Ruchy
— 3 — Piłsudski, Kościuszko i Sobieski
— Poziomy wydobywcze — 3 — 300 i 500 m oraz poziom pomocniczy 215 m
— Szyby
— 15 — w tym 11 czynnych, 4 wentylacyjne
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Zakłady przeróbcze

—

Transport dołowy
—
Transport kolejowy
—
Odwodnienie główne —
Oddziały produkcyjne —
Eksploatowane pokłady— 6
— Wynikowa zdolność
produkcyjna
—

3

— po jednym na każdym Ruchu oraz Zakład
Wzbogacania i Odsiarczania Miałów na
Ruchu III
przenośniki taśmowe i przewóz poziomy (wozy)
między ruchami na powierzchni
7 pompowni
12
— 207, 209, 214, 301, 302, 324
10 tys. t/d węgla handlowego.

2. Proces restrukturyzacji organizacyjnej i techniczno-technologicznej oraz likwidacji
Proces likwidacyjno-restrukturyzacyjny realizowany jest w trzech etapach.
Etap I polegał na przekształceniu kopalni w dwuruchową.
Wobec wymagań stawianych przez gospodarkę rynkową oraz wyczerpywania zasobów
złoża poziomu 300 m dalsze funkcjonowanie w/w modelu kopalni zostało uznane za
niecelowe z uwagi na niemożność osiągnięcia zadowalających efektów ekonomicznych.
W dniu 3.06.1994 r. została wydana decyzja MPiH w sprawie likwidacji części Zakładu
Górniczego — Ruch II Kościuszko.
Realizacja założeń likwidacji części zakładu górniczego — etap I, w znacznym stopniu
miała poprawić istniejącą sytuację, jednak kopalnia nadal pozostałaby dwuruchową, co
powodowało konieczność utrzymania na powierzchni i na dole kopalni wielu dublujących
się elementów ogniw technologicznych. Taki model kopalni nadal posiadałby wiele utrudnień
i niedogodności, które podnosiłyby koszty wydobycia węgla. W związku z powyższym
w 1996 roku opracowano „Program likwidacji części zakładu górniczego KWK Jaworzno" —
etap II w latach 1997—1999 rozszerzający opracowany wcześniej „Program..." o dodatkowe
elementy.
Etap II polegał na przekształceniu kopalni na model jednoruchowy (Ruch III z polami
eksploatacyjnymi Sobieski i Piłsudski) tak w zakresie wydobycia i wzbogacania węgla, jak
i infrastruktury powierzchniowej.
Oprócz przedsięwzięć likwidacyjnych, KWK Jaworzno prowadzi szereg działań restrukturyzacyjnych i techniczno-organizacyjnych, zmierzających do uproszczenia modelu funkcjonowania i osiągnięcia progu rentowności. Niektóre z nich mają również aspekt proekologiczny. Najważniejsze z nich to:
a) modernizacja transportu urobku — polega głównie na wyeliminowaniu przewozu
wozami i podania urobku z rejonu wydobywczego Piłsudski bezpośrednio na zakład górniczy
na powierzchni;
b) rozbudowa i modernizacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla do zdolności
zapewniającej przerobienie całości węgla;
c) modernizacja transportu materiałów^ maszyn i ludzi, polegająca na eliminowaniu
tradycyjnego transportu kołowrotami z liną otwartą na rzecz kolejek podwieszanych;
d) uproszczenie sieci wentylacyjnej, polegające na likwidacji znacznej ilości zbędnych
wyrobisk chodnikowych oraz na wyeliminowaniu dwóch stacji wentylatorów głównych;
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e) budowa pilotującej instalacji zatłaczania słonych wód do głębokicli warstw górotworu;
O prowadzenie proekologicznej gospodarki odpadami, polegającej na lokowaniu odpadów
pod ziemią w wybudowanej Stacji Przygotowania Mieszaniny Samozestalającej przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii rur wleczonych, umożliwiającej wypełnienie pustek
poeksploatacyjnych bezpos'rednio za postępem ściany.
Etap i n . Wraz z narastaniem sytuacji kryzysowej w branży górniczej, spowodowanej spadkiem
popytu na węgiel i gwałtownym pogorszeniem sytuacji finansowej kopalni, zachodzi obecnie
konieczność dokonania kolejnych zmian modelu funkcjonowania kopalni. Istniejący zakład,
o zbyt rozbudowanej strukturze technologicznej i organizacyjnej, dużym zatrudnieniu w stosunku
do możliwości wydobywczych — pomimo szeregu działań restrukturyzacyjno-organizacyjnych
nie ma w przyszłości racji bytu w realiach gospodarki rynkowej.
W związku z powyższym przygotowuje się wydzielenie z KWK Jaworzno nowego
podmiotu gospodarczego, który przejmie część załogi i majątku kopalni, gwarantującego
możliwość jego samodzielnego funkcjonowania oraz postawienie Zakładu NSW S.A. 04
w stan całkowitej likwidacji.

3. System wentylacji w okresie I etapu przemian w KWK Jaworzno
W ramach procesu częściowej likwidacji i restrukturyzacji bardzo istotnym elementem
jest modernizacja sieci wentylacyjnej w aspekcie intensywności przewietrzania, bezpieczeństwa systemu, jak również ekonomiczności wentylacji.
W trakcie realizacji I etapu zmniejszono ilość oddziałów wydobywczych z 12 do 8,
co umożliwiło w dniu 15.10.1994 r. wyłączenie stacji wentylatorów głównych HEK-210
przy szybie Pastwiska. Panujące wówczas uwarunkowania, związane z istniejącą infrastrukturą
wyrobisk korytarzowych, narzuciły system wentylacji składający się z trzech współzależnych
podsystemów, związanych z szybami wydechowymi Traugutt, Leopold i Karolina. Powietrze
świeże doprowadzane było sześcioma szybami wdechowymi do poziomów 215 m, 292 m,
385 m i 500 m. Istniały ponadto dwa połączenia z powierzchnią poprzez upadową Adam
do poziomu 292 m oraz przez nowo zgłębiony szyb Kazimierz do poziomu 215 m.
Szyby wydechowe Karolina i Traugutt zlokalizowane są centralnie, a szyb Leopold —
peryferyjnie. Usytuowanie centralne szybów wydechowych powoduje znaczne straty powietrza
świeżego w grupowych prądach w systemie wentylacyjnym. Podstawowym poziomem
wydobywczym był poziom 500 m, a poziomami wentylacyjnymi w podsystemie szybu
Traugutt były poziomy 215 m i 385 m, w podsystemie szybu Leopold poziomy 292 m
i 260 m, a w podsystemie szybu Karolina poziomy 160 m i 220 m. W 1996 roku ilość
oddziałów produkcyjnych zmalała do pięciu. W tym czasie poszczególne podsystemy
przedstawiały się następująco:
— do szybu Karolina powietrze zużyte odprowadzane było z trzech oddziałów wydobywczych oraz z ośmiu komór funkcyjnych;
— do szybu Leopold powietrze zużyte odprowadzane było z dwóch oddziałów produkcyjnych oraz z 10 komór funkcyjnych;
— do szybu Traugutt powietrze zużyte odprowadzane było z 10 komór funkcyjnych.
Szyby wydechowe Traugutt i Leopold wyposażone są w dwuwentylatorowe stacje,
składające się z wysokosprawnych wentylatorów promieniowych typu WPK, natomiast stacja
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wentylatorowa przy szybie Karolina składała się z dwócłi przestarzałych! wentylatorów
promieniowych WPR-200 wyprodukowanych w 1968 roku i wymagających kapitalnego
remontu lub wymiany.
Parametry punktu pracy przedstawiały się następująco:
a) przy szybie wydechowym Traugutt wentylatory WPK-3.1
— wydajność objętościowa V = 140 m'/s = 8400 m / m i n . ;
— spiętrzenie statyczne Aps = 1000 Pa = 102 mm H2O, przy otworze równoznacznym
Ae = 5,27 m^;
— sprawność r| = 43%.
Wentylatory były regulowane (dławione) za pomocą aparatu kierowniczego (kąt
ustawienia aparatu kierowniczego 5 = 55° przy wentylatorze nr 1 i 5 = 59° przy
wentylatorze nr 2).
b) przy wentylatorze wydechowym Leopold wentylatory WPK-3.3
— wydajność objętościowa V = 141,67 m*/s = 8500 m7min.;
spiętrzenie statyczne Aps = 2 160 Pa = 220 mm H2O, przy otworze równoznacznym
Ae = 3,64 m^;
— sprawność t j = 61%.
Wentylatory były również regulowane (dławione) przy użyciu aparatu kierowniczego,
który był rozrzedzony (co druga łopatka).
c) przy wentylatorze wydechowym Karolina wentylatory WPR-200
— wydajność objętościowa V = 118,33
= 7100 m'^/min.;
-— spiętrzenie statyczne Ap^ = 2765 Pa = 282 mm H2O, przy otworze równoznacznym
Ae = 2,68 m^;
— sprawność T| = 78%.

W przypadku wentylatorów głównych przy szybach Traugutt i Leopold istniały znaczne
rezerwy odnośnie ich parametrów, a szczególnie dotyczyło to wentylatorów głównych
WPK-3.1 przy szybie Traugutt. W związku z tym przestarzały wentylator miał najwyższą
sprawność.

4. Analiza możliwości zmian w systemie wentylacji
Uwzględniając przedstawioną sytuację, jak również fakt, że w 1998 roku wentylatory
WPR-200 przy szybie Karolina należy wymienić na nowe łub poddać je kapitalnemu
remontowi oraz przewidywane w Programie Likwidacji wyeliminowanie z sieci wentylacyjne
około 30 km wyrobisk, w Dziale Wentylacji KWK Jaworzno stworzono wizję systemu
wentylacji opartego na dwóch podsystemach: podsystemie szybu wydechowego Traugutt
i podsystemie szybu wydechowego Leopold.
Aby móc potwierdzić realność tych zamiarów, w czerwcu 1996 roku wykonano
szczegółowe pomiary w sieci wentylacyjnej KWK Jaworzno, polegające na tzw. zdjęciu
sieci.
Przed przystąpieniem do pomiarów przeanalizowano dokładnie schemat przestrzenny
sieci wentylacyjnej w celu wyznaczenia potencjałów aerodynamicznych. Określono 131
punktów węzłowych, w których należy wykonać pomiary. Przygotowano 8 trzyosobowych
grup pomiarowych, które w dniu wolnym od pracy wykonały zaplanowane zadanie.
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Do wyznaczenia potencjałów konieczne było przeprowadzenie pomiarów ciśnień bezwzględnych! powietrza, jego temperatury i prędkości oraz wymiarów geometrycznych wyrobisk
górniczycłi:
— Przy użyciu baroluksów mierzono w określonym przekroju cis'nienie statyczne bezwzględne powietrza z dokładnością do 0,2 hPa.
— Przed przystąpieniem do pomiarów skorygowano wskazania baroluksów na podstawie
baroluksu wzorcowego, w celu wyznaczenia poprawek. Przez cały czas wykonywania
pomiarów ciśnienia kopalnianego mierzono na zrębie szybu wdecłiowego w odstępach
10-minutowych ciśnienie statyczne bezwzględne powietrza atmosferycznego dla określenia
jednoznaczności pomiarów;
— Temperaturę powietrza kopalnianego i atmosferycznego mierzono psychrorespiratorami
z dokładnością do 0,2°C;
— Prędkości powietrza mierzono anemometrami skrzydełkowymi w zakresie prędkości
od 0,3 do 10 m/s, stosując tzw. metodę przekroju, przy czym zmierzone prędkości
korygowano na podstawie krzywej cechowania.
W każdym wyznaczonym przekroju bocznicy sieci wentylacyjnej wykonano trzy pomiary
prędkości średniej powietrza, a następnie obliczono prędkość średnią.
— Wysokość niwelującą wybranych przekrojów uzyskano z map pokładowych lub
z Działu Mierniczego.
Przy wyznaczeniu potencjału aerodynamicznego korzystano ze wzoru:
k - 1

O

kPoVo

/

\

2

k - I
- V

Po

\

w — Wo + g z

J

V

ZO

/

gdzie:
<t> — potencjał aerodynamiczny w danym przekroju [J/kg];
Vo — objętość właściwa powietrza atmosferycznego w przekroju dopływu powietrza
do szybu wdechowego [m /kg];
Wo — prędkość powietrza w przekroju O dopływu do szybu wdechowego [m/s
w — prędkość powietrza w danym przekroju [m/s];
Z() — wysokość geodezyjna w przekroju dopływu do szybu wdechowego O [m
z — wysokość geodezyjna danego przekroju [m];
Po — ciśnienie bezwzględne statyczne w przekroju O [Pa];
p — ciśnienie bezwzględne statyczne w danym przekroju [Pa];
k — wykładnik adiabaty [1,4
Wykorzystując schemat przestrzenny sieci wentylacyjnej, schemat kanoniczny oraz wyliczone wartości potencjałów, wykonano uproszczony schemat potencjalny sieci wentylacyjnej,
który wraz z wynikami pomiarów i obliczeniami służył do dalszej analizy systemu
wentylacyjnego w celu określenia
— stabilności prądów rejonowych obejmujących szczególnie oddziały wydobywcze;
— występowania wąskich przekrojów (wąskich gardeł) wentylacyjnych;
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bezpieczeństwa wspólnego działania wentylatorów głównych przy poszczególnycli
szybach wydechowych.
Z powyższej analizy wyniknęły następujące wnioski:
1. Większość prądów można zaliczyć do prądów mocnych lub średnich, kilka do słabych,
jedynie dwa prądy zaliczono do bardzo słabych, wymagających wzmocnienia.
2. Stwierdzono trzy tzw. wąskie gardła wentylacyjne, mające istotny wpływ na zmiany
w systemie wentylacji.
3. W ówczesnym stanie sieci wentylacyjnej zagadnienie bezpieczeństwa wspólnego
działania wentylatorów, ze względu na rozdział powietrza w bliskiej odległości od szybów
wdechowych, nie stanowi problemu.
Przeprowadzono analizę gospodarki powietrza na podstawie ilości powietrza płynącego
poszczególnymi szybami wdechowymi i upadowymi na dół kopalni, ilości powietrza
kierowanego do poszczególnych rejonów wentylacyjnych, w tym również komory funkcyjne
oraz straty zewnętrzne na zrębach szybów wydechowych.
Kompleksowa analiza systemu wentylacyjnego KWK Jaworzno, wykonana na podstawie
zdjęcia sieci z czerwca 1996 roku, potwierdziła realność założeń funkcjonowania sieci
wentylacyjnej opartej na dwóch stacjach wentylatorów głównych przy szybach Traugutt
i Leopold.
Dalsze prace nad modernizacją systemu wentylacji uwzględniały II i III etap restrukturyzacji organizacyjnej i techniczno-technologicznej oraz likwidacji.
4.1. R o z p r o w a d z e n i e
wentyl acj i

powietrza

w

zmodernizowanym

systemie

Na podstawie map pokładowych z naniesionymi frontami eksploatacyjnymi, uwzględniając
proces restrukturyzacji, sporządzono uproszczony schemat przestrzenny i kanoniczny. Przy
numeracji węzłów zastosowano te same numery co w aktualnie obowiązujących schematach.
W założeniach przyjęto równowagę obciążenia dwóch szybów wydechowych pod względem
ilości rejonów wentylacyjnych:
1) Zużyte powietrze z rejonów oddziałów produkcyjnych G-3, G-5, G-12, komór
funkcyjnych poziomów 215, 385 i 500 m rejonu Sobieski odprowadzane będzie na szyb
wydechowy Traugutt.
2) Zużyte powietrze z rejonów oddziałów produkcyjnych G-7, G - l l , komór funkcyjnych poziomów 292 i 500 m rejonu Piłsudski odprowadzane będzie na szyb
wydechowy Leopold.
4.2. W y z n a c z e n i e i l o ś c i p o w i e t r z a
(uwzględniono współczynnik 1,5)

dla

rejonów

wentylacyjnych

Kierując się dotychczasową praktyką górniczą oraz uwzględniając zagadnienia profilaktyki
pyłowej (optymalna średnia prędkość powietrza w przodkach ścianowych przy uwzględnieniu
czynnego pola przekroju poprzecznego) oraz straty wewnątrz rejonów, przyjęto następujące
ilości powietrza świeżego kierowanego do rejonów wentylacyjnych, obejmujących następujące
rejony wydobywcze:
208

Section I

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
G-3V
G-5V
G-12V
G-11V
G-7V

=
=
=
=
=

1500
L800
1500
1500
1500

m^/min
m^/min
m^/min
m^/niin
ni^/min

Łącznie do rejonów obejmujących oddziały wydobywcze popłynie świeże powietrze
w ilości 7800 m /min. Uwzględniając zapotrzebowanie komór funkcyjnych całkowity strumień
objętości powietrza kierowanego na dół kopalni wyniesie 17 000 m /min. Z powyższego
o
wynika, że w stosunku do starego systemu wentylacji jest to przyrost o około 900 m /min,
co po uwzględnieniu likwidacji znacznej liczby wyrobisk (60 km wyrobisk chodnikowych)
świadczy o uintensywnieniu przewietrzania w systemie wentylacyjnym KWK Jaworzno.
4.3. W y z n a c z e n i e p a r a m e t r ó w p u n k t ó w
głównych przy szybach w y d e c h o w y c h
i ich d o b ó r

pracy wentylatorów
Traugutt i Leopold

W celu wyznaczenia spiętrzenia wentylatorów głównych obliczono dyssypację energii
w bocznicach najtrudniejszego oczka wentylacyjnego, którym płynie powietrze o stałej
gęstości ^ = 1,2 kg/m' ze wzoru:
L = R+ •
gdzie:
2
8
R+ — opór aerodynamiczny [Ns /m ],
V — strumień objętości powietrza [m'/s
Opory wyznaczono na podstawie katalogów.
Analizę doboru wentylatorów przeprowadzono wykorzystując charakterystykę modelową
wentylatorów opracowaną przez producenta. Wynik anahzy potwierdził, że wentylatory
główne na szybach wydechowych Traugutt i Leopold spełniają wymagania stawiane przez
nowy system wentylacji KWK Jaworzno.
4.4. K o ń c o w e
modernizacji

wnioski z prac związanych z przygotowaniem
systemu wentylacyjnego KWK Jaworzno

1. Wdrożenie modernizacji systemu wentylacji KWK Jaworzno pozwoli na osiągnięcie
znacznych efektów ekonomicznych, w szczególności związanych:
— z możliwością rezygnacji ze stacji wentylatorów przy szybie Karolina;
— ze znaczną oszczędnością energii elektrycznej, wynikającą z racjonalizacji punktu
pracy wentylatorów głównych w poszczególnych podsystemach;
— z wyeliminowaniem znacznej liczby rejonów wentylacyjnych z systemu.
2. W celu wdrożenia nowego systemu wentylacji należy zlikwidować występujące wąskie.
gardła.
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3. Warunkiem wdrożenia modernizacji systemu jest planowa realizacja harmonogramu
II etapu programu likwidacyjno-restrukturyzacyjnego.
4. W sieci wentylacyjnej zapewnione będzie bezpieczeństwo wspólnego działania wentylatorów głównych przy szybach Traugutt i Leopold.

5. Przygotowania do wprowadzenia modernizacji systemu wentylacji KWK Jaworzno
W styczniu 1997 roku Dział Wentylacji przygotował harmonogram robót niezbędnych
do wykonania zmian w sieci wentylacyjnej, który został zaakceptowany przez Kierownika
Ruchu Zakładu Górniczego.
Harmonogram ten przewidywał między innymi:
1. Przywrócenie funkcjonalności pochylni IV w pokładzie 207 poprzez wykonaniepobierki spągu na odcinku 750 m oraz przebudowy na odcinku 170 m.
2. Wykonanie przecinki wentylacyjnej z chodnika VII do pochylni I o długości około 40 m.
3. Przebudowę 49 tam wentylacyjnych^ w tym:
— 8 rejonowych tam bezpieczeństwa;
— 4 grupowych tam bezpieczeństwa;
— 37 tam wentylacyjnych.
4. Remont 12 zasuw w kanałach wentylacyjnych w rejonie szybu wydechowego Traugutt.
5. Doszczelnienie budynku nadszybia szybu wydechowego Traugutt.
6. Zabudowę śluzy automatycznej w przekopie Grodzisko.
7. Cały szereg drobniejszych prac istotnych dla wdrożenia nowego systemu wentylacji.
Harmonogram przewidywał ukończenie robót w trzeciej dekadzie grudnia 1997 roku.

6. Wyłączenie wentylatorów głównych WPR-200 przy szybie wydechowym Karolina
oraz regulacja systemu wentylacji w nowym układzie
Po wykonaniu niezbędnych prac przygotowawczych opracowano plan operacji związanej
z wyłączeniem wentylatora głównego przy szybie Karolina, jak również dostosowania sieci
wentylacyjnej do nowych warunków.
W dniu 10.01.1998 r. (był to dzień wolny od pracy) o godzinie
wyłączono wentylator
WPR-200, zamknięto zasuwy w kanałach wentylacyjnych przy jednoczesnym całkowitym
otwarciu aparatów kierowniczych przy pozostałych wentylatorach i przystąpiono do regulacji.
sieci.
Cała operacja kierowana była przez działający na powierzchni sztab, mający do dyspozycji
6 grup pomiarowców. W pierwszej kolejności wykonano regulację w rejonach oddziałów
produkcyjnych, następnie wyregulowano przepływy powietrza w pozostałych rejonach, tj.
w komorach funkcyjnych. Działania regulacyjne zakończono po dziewięciu godzinach,
uzyskując stabilność całego systemu. Operacja zakończyła się pełnym powodzeniem i potwierdziła w praktyce przyjęte założenia wynikające z wcześniejszych analiz.
Pracujące wentylatory uzyskały następujące parametry:
a) szyb Traugutt, wentylator WPK 3.1 nr 2
— wydajność objętościowa V = 11 800 m^/min;
spiętrzenie całkowite Ap^ = 295 mm H2O;
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a) szyb Leopold, wentylator WPK 3.3 nr 1
— wydajność objętościowa V = 9 700 m7min;
-— spiętrzenie całkowite Ap^ = 298 mm H2O.

7, Analiza zmodernizowanego systemu wentylacji pod względem intensywności
przewietrzania wyrobisk oraz bezpieczeństwa systemu
Celem analizy było zbadanie systemu wentylacyjnego po realizacji modernizacji tego
systemu, obejmującej wyłączenie z sieci wentylacyjnej wentylatorów głównych pracujących
przy szybie Karolina. Analizę przeprowadzono pod kątem:
a) właściwej intensywności przewietrzania wyrobisk,
b) racjonalności i bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej.
Wyniki analizy posłużyły do wyznaczenia potencjałów aerodynamicznych w poszczególnych punktach węzłowych sieci wentylacyjnej oraz strumieni objętości powietrza w wytypowanych bocznicach sieci.
Na podstawie schematu przestrzennego sieci wentylacyjnej ustalono 79 punktów pomiarowych. Przygotowano 6 grup pomiarowych, których zadaniem był pomiar ciśnienia bezwzględnego powietrza, jego temperatury oraz prędkości. Podczas wykonywania pomiarów
dołowych mierzono na zrębie szybu wdechowego w odstępach 10-minutowych ciśnienie
statyczne bezwzględne powietrza atmosferycznego, celem uwzględnienia jego zmian przez
wprowadzenie odpowiednich poprawek.
Na podstawie pomiarów wyznaczono potencjały aerodynamiczne w charakterystycznych
punktach. Wykorzystując schemat przestrzenny i kanoniczny oraz wartości potencjałówaerodynamicznych sporządzono uproszczony schemat potencjalny sieci wentylacyjnej kopalni,
który był podstawą do dalszej analizy.
7.1. A n a l i z a

intensywności

przewietrzania

wyrobisk

dołowych

Kopalnia Jaworzno eksploatuje pokłady niemetanowe, przy czym najgłębszy poziom
wydobywczy znajduje się na głębokości 500 m, co eliminuje zagrożenie temperaturowe.
W związku z powyższym, podstawowym kryterium ustalenia ilości powietrza w przodkach
eksploatacyjnych jest utrzymanie właściwego składu powietrza oraz profilaktyka zagrożenia
pyłami szkodliwymi dla zdrowia.
Celem analizy jest porównanie stanu aktualnego ze stanem z 1996 roku i oczywiście
przed wyłączeniem wentylatorów głównych przy szybie Karolina.
Ze schematu kanonicznego wynika, że całkowity strumień objętości powietrza kierowanego
na dół kopalni wynosi V c = 14 580 m7min. co przy wydobyciu około 10 000 t/d daje
wysoki wskaźnik nT; = 1,96 m^/min na t/d, większy od wskaźnika w 1996 roku wynoszącego
nx = 1,15 m /min na t/d.
Strumienie objętości powietrza kierowanego do rejonów wentylacyjnych w oddziałach
produkcyjnych wynoszą:
G-1V = 1180 m^/mm
G-2V = 1670 m'^/min
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G-3V = 1860 m^/min
Łącznie do tych rejonów kieruje się powietrze w ilości
= 4 710 m^/min. Wskaźnik
ilości powietrza kierowanego do oddziałów na tonę wydobycia aktualnie wynosi n^ = 0,47
m^/min, a ten sam wskaźnik w 1996 roku wynosił n^ = 0,38 m^/min.
Do komór funkcyjnycłi na wszystkich poziomach kieruje się strumień powietrza
Vk = 5400 m'^/min, co przy ich liczbie 17 daje wskaźnik nK = 317 m^/min. Wskaźnik
ten w 1996 roku przy liczbie komór 28 wynosił nK = 234 m^/min.
Zwiększenie parametrów wentylatora głównego przy szybie Traugutt przyczyniło się do
radykalnego zwiększenia strumienia objętości powietrza kierowanego do komór funkcyjnych
na poziomie 500 m (z Vk = 1 255 m^^/min do Vk - 2 240 m^/min).
Z powyższego wynika, że wyłączenie wentylatorów głównych przy szybie Karolina przy
równoczesnym zwiększeniu parametrów wentylatorów głównych przy szybach Traugutt
i Leopold (pełne otwarcie aparatów kierowniczych) oraz likwidacja pewnej liczby wyrobisk
i komór funkcyjnych, nie spowodowało zmniejszenia intensywności przewietrzania wyrobisk,
lecz odwrotnie — znacznie tę intensywność zwiększyło. Świadczy o tym podany powyżej
wzrost wskaźników w stosunku do roku 1996.
W aspekcie prowadzonej likwidacji szybu Karol i planowanej na II półrocze 1999 roku
likwidacji szybu Nr 1 nastąpi kolejne zmniejszenie strat wewnętrznych do grupowej drogi
powietrza zużytego w podsystemie szybu Leopold. Pozwoli to odprowadzić zużyte powietrze
z rejonu oddziału G-1 na szyb wydechowy Leopold, co będzie kolejnym etapem modernizacji
systemu wentylacji kopalni Jaworzno. Realizacja tego celu jeszcze bardziej poprawi racjonalność i bezpieczeństwo sieci wentylacyjnej.

«

8. Wnioski końcowe
1. Wyłączenie z systemu wentylacyjnego wentylatorów głównych przy szybie Karolina
i związane z tym przerzucenie oddziałów wydobywczych w pokładach 207 i 209 do podsystemu
szybu Traugutt, a komór funkcyjnych z rejonu Piłsudski do podsystemu szybu Leopold, spowodowało konieczność zwiększenia parametrów wentylatorów głównych działających przy tych
szybach. Zwiększenie parametrów wentylatorów głównych uzyskano przez całkowite otwarcie
aparatów kierowniczych wentylatorów głównych oraz zmniejszenie otworów równoznacznych
podsystemów związanych z szybami Traugutt i Leopold, co przyczyniło się do znacznego wzrostu
sprawności tych wentylatorów. W przypadku wentylatora głównego przy szybie Traugutt nastąpił
wzrost z r| = 43% do t) = 73%, a sprawność wentylatora głównego przy szybie Leopold wzrosła
z T) = 61% do Tl = 84%. Zapewniona jest równocześnie stabilna praca tych wentylatorów.
2. Przeprowadzona modemizacja sieci wentylacyjnej przyczyniła się do znacznego uintensywnienia przewietrzania wyrobisk dołowych i komór funkcyjnych. Wskaźnik intensywności przewietrzania oddziałów produkcyjnych wzrósł z nt = 0,38 m7min na t/d do nt = 0,47 m7min na t/d.
3. Zwiększyła się również intensywność przewietrzania komór funkcyjnych. Do wszystkich
komór funkcyjnych kieruje się aktualnie strumień powietrza Vk = 5400 m'/inin, co przy
ich całkowitej liczbie 17 daje wskaźnik nK = 317 m7min na jedną komorę. Wskaźnik
taki w 1996 roku dla komór w liczbie 28 i strumieniu objętości powietrza Vk = 6555
m /min wynosił n^ = 234 m /min na jedną komorę.
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Zwiększenie parametrów wentylatora głównego przy szybie Traugutt przyczyniło się do
radykalnego zwiększenia strumienia powietrza kierowanego do komór funkcyjnych na
o
'j
poziomie 500 m rejon Sobieski z V = 1255 m /min do V = 2240 m /min, powodując
znaczny wzrost mocy tych prądów.
4. Zbliżone do siebie wartości spiętrzeń całkowitych wentylatorów głównych działających
przy szybach wydechowych Traugutt i Leopold wskazują na to, że zapewnione jest
bezpieczeństwo wspólnego działania tych wentylatorów.
5. W celu uzyskania najbardziej ekonomicznej regulacji parametrów przedmiotowych
wentylatorów głównych, pożądane jest przeanalizowanie możliwości zastosowania w przyszłości metody opartej na regulacji liczby obrotów tych wentylatorów.
6. Przeprowadzona modernizacja sieci wentylacyjnej skorelowana z programem restrukturyzacji organizacyjnej i techniczno-technologicznej oraz likwidacji dala możliwość znacznego obniżenia stałych kosztów KWK Jaworzno.
Pomijając znaczne oszczędności wynikające z likwidacji obiektów wymagających przewietrzania i utrzymania, podstawowe oszczędności wiążą się z wyeliminowaniem wentylatorów głównych, które pracowały w układzie ciągłym i miały znaczny udział w stałychi.
kosztach KWK Jaworzno.
Wyłączenie z ruchu wentylatorów głównych przy szybie Karolina pozwohło na znaczne
oszczędności, wynikające z zaniechania inwestycji związanych z budową nowej stacji
wentylatorów głównych lub co najmniej z generalnym remontem. Przewidywany koszt
wymiany wentylatorów na nowe wyniósłby od 450 do 550 tysięcy zł.
Moc zainstalowanych silników elektrycznych, napędzających wentylatory WPR-200 przy
szybie Karolina, wynosiła 600 kW. Uwzględniając różne taryfy obowiązujące w ciągu doby
(szczyty energetyczne) koszt energii elektrycznej zużywany przez wentylator WPR-200
w ciągu jednej doby wynosiłby 1995 zł.
W skali jednego roku daje to kwotę 728 175 zł.
Pomijając okresowe przeglądy, konserwacje i drobne remonty, do stałej obsługi wentylatora
zatrudnionych było trzech pracowników w ciągu doby. Koszt jednej dniówki wraz z narzutami
w 1998 roku w kopalni Jaworzno wyniósł około 150 zł. Koszt robocizny przy obsłudze
wentylatora w ciągu jednej doby wynosił 450 zł, a w skali roku wynosił 164 250 zł.
Uwzględniając tylko koszt energii elektrycznej i obsługi w skali roku oszczędności wynoszą
892 425 zł. Stałe koszty KWK Jaworzno zostały obniżone o 2445 zł na dobę.

Modernisation of the ventilation network as a means for lowering of
costs in the Jaworzno Coa! Mine
Abstract
In the process of restructurisation of the Jaworzno Coal mine it was assumed to decrease
the outlays connected with the ventilation of
headings. The ventilation scheme was
simplified by, among others, Iiquidation of unnecessary headings and rebuilding of a few
tens of ventilation stoppings. The effects of the implemented changes, including the financial
ones, were presented.
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Główny Instytut Górnictwa, Katowice

O kosztach i szansach stosowania podsadzki hydraulicznej
w górnictwie węgla kamiennego
Słowa kluczowe
Górnictwo

węglowe - podsadzka

hydrauliczna

- koszt - szanse

stosowania

Streszczenie
W referacie określono podstawowe kategorie kosztu stosowania podsadzki hydraulicznej
w górnictwie węgla kamiennego oraz naświetlono ich funkcjonowanie w praktyce kopalnianej.
Rozpatrzono — dla okresu PRL oraz okresu rynkowej transformacji — kształtowanie się
wskaźnika koncentracji produkcji w ścianach zawałowych i podsadzkowych, jako podstawowego miernika konkurencyjności tych technologii. Wskazano na sprawcze przyczyny
małej skuteczności realizowanego dotychczas kierunku modernizacji ścian podsadzkowych.
Omówiono najistotniejsze trudności, które wystąpiły podczas inicjalnych prób stosowania
przesuwnych tam podsadzkowych i wskazano na niewykorzystane dotychczas możliwości
pokonania tych trudności poprzez zastosowanie przesuwnych tam przeponowych ES. Referat
zakończono podsumowaniem prezentowanego przeglądu i wnioskami.

1. Wstęp
Z transformacją rynkową realizowaną od roku 1990, wielu górników wiązało nadzieję
na szybkie przenikanie rachunku ekonomicznego do szczegółów działalności produkcyjnej
górnictwa węgla kamiennego. W naszej rzeczywistości „nurt" transformacji okazał się jednak
„kapryśny". Doprowadził, owszem, do pogłębienia analiz finansowych w skali kopalil
i Spółek Węglowych — paradoksalnie nie doszło jednak do proefektywnościowej modernizacji kopalnianego układu klasyfikowania (kodowania) i rozliczania elementarnych zaszłości
gospodarczych — rozpoczętej jeszcze w latach 1960/1970. W konsekwencji inżynierowie
odpowiedzialni w kopalniach za ekonomiczną efektywność produkcji są nadal pozbawieni
szczegółowej informacji o kosztach podstawowych procesów technologicznych oraz o kosztach występujących w poszczególnych ciągach produkcyjnych po ich rozliczeniu w strukturalnym układzie kopalni (Lisowski 1998c).
W warunkach niepełnej informacji, wśród górników łatwo upowszechniają się poglądy
i oceny kontrowersyjne. Do takich należy pogląd, w myśl którego „stosowanie podsadzki
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hydraulicznej drastycznie powiększa koszty górniczej eksploatacji złóż; z tego względu
przy zastosowaniu kryterium ekonomicznej efektywności produkcji (zł/t) — technologia ta
nie jest w stanie sprostać konkurencji z technologią zawałową". Konsekwencją takiego
poglądu jest powszechna wśród górników tendencja do dalszego rugowania podsadzki
hydraulicznej z kopalń i stosowania jej tylko tam, gdzie zmuszają do tego wymagania
Władz Górniczych.
Otóż należę do tych, którzy twierdzą, że takie poglądy są powierzchowne — oparte
na niepełnym rozpoznaniu doświadczeń oraz możliwości, które tkwią w technologii podsadzki
hydraulicznej. Twierdzę też, że technologia podsadzki hydraulicznej może znaleźć szerokie
zastosowanie nie tylko tam gdzie już aktualnie jest „bezkonkurencyjna", ze względu na
wymagania przepisów bezpieczeństwa powszechnego. Po zakończeniu procesu modernizacji,
będzie mogła rywalizować z dewastacyjną technologią zawałową również na rzetelnie
określonej płaszczyźnie ekonomicznej efektywności.
Wiem, że jest to pogląd niepopularny i w pewnym sensie „niewygodny". Narusza spokój
i utrudnia pozostawanie w błogim przekonaniu, że aktualny stan jest prawidłowy i że nie
wymaga od inżynierów górniczych wzmożonego wysiłku — „bo przecież były już próby
i nic to nie dało".
W prezentowanym niżej poglądzie będę uzasadniał tezę, że koszt eksploatacji prowadzonej
z podsadzką hydrauliczną należy analizować bardziej wnikliwie, że aktualny stan konkurencyjności technologii podsadzki hydraulicznej w stosunku do technologii zawałowej jest
wynikiem zaniedbań i wreszcie — że zaniedbania te mogą być usunięte. Podane omówienie
rozwiązań opracowanych w GIG w latach 1977—1990 należy traktować jako zachętę do
dyskusji i do badań eksperymentalnych; które są jedynym sposobem na potwierdzenie bądź
zanegowanie uzasadnianej tezy.

2. Rodzaje kosztu podsadzki hydraulicznej
Terminem koszt podsadzki hydraulicznej
ponieść, aby materiał mineralny przeznaczony
wyrobisku, przy użyciu technologii podsadzki
podsadzkowego ulokowanego w podsadzonym
zastosowania technologii.I

określa się przeważnie wydatki, które musimy
na podsadzkę został ulokowany w określonym
hydraulicznej. Oznacza to, że koszt materiału
wyrobisku traktuje się jako tożsamy z kosztem

Pozornie sytuacja jest więc prosta. Aby określić koszt podsadzki hydraulicznej trzeba
wziąć pod uwagę koszt materiału podsadzkowego loco zbiornik podsadzkowy, następnie
koszt przygotowania mieszaniny podsadzkowej i jej wprowadzenia do rurociągu, koszt
grawitacyjnego transportu rurociągiem, koszt otamowania podsadzonego wyrobiska i wreszcie
koszt ujęcia, odszlamowania i wypompowania na powierzchnię wody użytej do hydrotransportu zastosowanego materiału podsadzkowego.
Tak określony koszt — stanowiący sumę kosztu materiału podsadzkowego oraz kosztów
ponoszonych w poszczególnych ogniwach technologii — może być określony jako koszt,
własny podsadzki hydraulicznej, albo inaczej koszt bezpośredni technologii. Można go
odnieść do ilości użytego materiału podsadzkowego, określając koszt 1 m^ tego materiału
w wyrobisku (zł/m^). Ponieważ jednak bardziej instruktywny jest wskaźnik kosztu, którym
podsadzka obciąża tonę produkcji górniczej — możemy go w prosty sposób odnieść również
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do ilości ton» określając koszt bezpośredni (własny) podsadzki hydraulicznej zł/t, oznaczany
w lym artykule symbolem kpfj
W praktyce jednak — ze względu na występowanie różnych sposobów kierowania
stropem w układzie wzajemnej konkurencji oraz ze względu na ogromny wpływ podsadzki
hydraulicznej na warunki eksploatacji prowadzonej w złożu — problem jej kosztu wcale
nie jest prosty.
Przede wszystkim, oprócz kosztu bezpośredniego kp^ podsadzki hydraulicznej, trzeba
również rozpatrywać jej koszt względny odniesiony do technologii zawałowej jako tej,
która jest stosowana najpowszechniej i uchodzi za najtańszą. Z różnic, które występują
między tymi technologiami wynika, że trzeba rozpatrywać przynajmniej trzy rodzaje
względnego kosztu kp^^ podsadzki hydraulicznej, odniesionego do konkurencyjnej technologii
zawałowej.
Pierwszy — najbardziej oczywisty — wynika z faktu, że również technologię zawałową
charakteryzuje jej kos7,t bezpośredni (własny). Prowadzenie zawału nie odbywa się za darmo.
Oznacza to, że względny koszt podsadzki hydraulicznej można określić odnosząc jej koszt
bezpośredni do kosztu bezpośredniego technologii zawałowej. Przy tym — powinien być
oczywiście zachowany warunek, aby obydwa przeciwstawiane sobie koszty obejmowały
porównywalny obszar funkcjonowania odnośnych technologii. Tak określony koszt względny
podsadzki hydraulicznej będziemy identyfikowali przymiotnikiem bezpośredni i oznaczali
symbolem kp^^},. Warto zauważyć, że gdybyśmy przyjęli upraszczające założenie, że koszt
bezpośredni stosowania technologii zawałowej jest równy zeru — wówczas (przy zachowaniu
określonych warunków) wartość względnego kosztu bezpośredniego podsadzki hydraulicznej
^Pwb byłaby równa wprost wartości jej kosztu bezpośredniego (własnego) kpjj, zł/t.
Dalsza analiza wskazuje ponadto, że aby obiektywnie oceniać poszczególne technologie
kierowania stropem — ich koszt trzeba rozpatrywać z uwzględnieniem przynajmniej dwóch
zakresów oddziaływania na warunki prowadzonej eksploatacji.
Pierwszy zakres obejmuje oddziaływanie na eksploatowane złoże. Oznacza to, że koszt
technologii zawałowej i podsadzkowej powinien obejmować nie tylko określony wyżej
względny bezpośredni koszt podsadzki hydraulicznej ale ponadto koszt szkód górniczych
wywołanych deformacją zagospodarowanej powierzchni, koszt strat zasobów w naruszonych
partiach złoża, koszt zwalczania zagrożeń górniczych (np. zagrożenia tąpaniami, pożarami,
emisją metanu), koszt utrzymania wyrobisk eksploatacyjnych i kapitalnych itd. Uzupełnienie
względnego bezpośredniego kosztu kpy^,fJ podsadzki hydraulicznej o dodatkowe składniki,
może ten koszt zmienić w sposób zasadniczy. W istocie, dopiero tak skorygowany koszt
obejmujący oddziaływanie obydwóch technologii na całe złoże — można uznać za spełniający
minimalne wymagania obiektywizmu. W tym artykule będziemy go oznaczać symbolem
kp^j i określać jako względny złotowy koszt podsadzki hydraulicznej, zł/t.
Drugi zakres obejmuje dodatkowo oddziaływanie przeciwstawianych sobie technologii
na warunki prowadzenia eksploatacji górniczej w aspekcie jej produktywności i kosztu
pozyskania kopaliny. Oznacza to, że rozpatrując tak poszerzony zakres oddziaływania
podsadzki hydraulicznej, należy wprowadzać do porównawczego rachunku kosztów odpowiednio wyceniony — w odniesieniu do technologii zawałowej — wpływ stosowania
podsadzki hydraulicznej na możliwości produkcyjne przodków eksploatacyjnych. Mówiąc
konkretniej, należy określić czy — bądź w jakim stopniu - stosowanie podsadzki hydraulicznej
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hamuje postęp frontu i ogranicza osiąganie koncentracji produkcji (porównywalnej z osiąganą
w technologii zawałowej), aby na tej podstawie ewentualnie zwiększyć koszt podsadzki
0 przyrost wywołany stwierdzonymi ograniczeniami. Ten dodatkowy koszt podsadzki hydraulicznej, wynikający z jej oddziaływania na produktywność frontu eksploatacyjnego,
będziemy określać jako względny eksploatacyjny koszt podsadzki hydraulicznej — odniesiony
do eksploatacji zawałowej — i będziemy oznaczać go symbolem kp^^- Można go rozpatrywać
jako odrębną kategorię kosztu lub ewentualnie odpowiednio sumować z kosztem względnym
bezpośrednim kp^ij bądź złożowym kp^zTak więc, aby przekonywująco określać koszt stosowania podsadzki hydraulicznej,
zamiast jednego, stosunkowo prostego wskaźnika kosztu bezpos'redniego (własnego) kpb —
musimy rozpatrywać trzy dodatkowe kategorie kosztu względnego: kp^^^ ^Pwz i f<^Pwe ~
odnoszonego do konkurencyjnej, zawałowej technologii kierowania stropem. Na szczęście,
istota tych dodatkowych mierników jest także stosunkowo prosta i nie budząca kontrowersji.
Trudności powstają, gdy sformułowania ogólne trzeba przenieść na grunt praktyki kopalnianej.
1 konkretnych obliczeń.

3. Funkcjonowanie wyróżnionych kategorii kosztów w praktyce górnictwa węgla
kamiennego
3.1. K o s z t

bezpośredni

(własny)

kpb p o d s a d z k i

hydraulicznej

Jak wskazywano, koszt ten stanowi prostą sumę elementarnych składników kosztu
technologii, identyfikowanych drobiazgowo w kopalnianym systemie ewidencji zaszłości
gospodarczych. Składniki te to przede wszystkim koszt dniówek specyfikowanych w dowodach zarobkowych w podziale na rodzaje robót (np. obsługa podsadzkowni, tamowanie
wyrobisk, przemieszczanie instalacji rurowej w przodkach itd.) oraz koszt materiałów także
specyfikowany dokładnie w asygnatach materiałowych; koszt amortyzacji i energii, jest
przeważnie ewidencjonowany nie tak drobiazgowo, ale jego udział w kosztach jest stosunkowo
niewielki.
Oznacza to, że koszt własny podsadzki hydraulicznej mógłby być wyznaczany z dużą
dokładnością — w różnych przekrojach analitycznych — gdyby kopalnie dysponowały
odpowiednim systemem kodowania i skomputeryzowanego przetwarzania danych zawartych
w dokumentach źródłowych. Niestety, brak takiego systemu blokuje dostępność miarodajnych
informacji o koszcie własnym podsadzki hydraulicznej i w praktyce ogranicza je do
sporadycznych analiz o charakterystyce badawczej. Na rysunku 1 podano przykład takiej,
analizy, sporządzonej w 1996 roku (bez kosztu amortyzacji i energii), w toku badań
przeprowadzonych w GIG, przy współpracy Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego
(Lisowski 1996a, 1997).
Warto podkreślić, że na średnią wartość kosztu przedstawionego na rysunku 1 złożyły
się bardzo zróżnicowane dane poszczególnych kopalń. Przyczyną zróżnicowania była zarówno
odmienność warunków stosowania podsadzki hydraulicznej w poszczególnych kopalniach
jak rozwiązań funkcjonujących w samej technologii; także powszechne lekceważenie wymagań
rzetelności w ewidencji kosztów
i wreszcie ewentualne błędy w przenoszeniu danych
z dokumentów oddziałowych do zbiorów wykorzystanych w przeprowadzonym badaniu.
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średni łączny l<oszt robocizny 7,33 zł/t

aj
Stawianie obudowy 2,34 zł/t
Budowa tam 1.91 zl/t
Kontrola tras 0,76 zł/t
Podsadzanie 0,59 zł/t
Przemieszczanie rur 0,52 zł/t
Odprowadzanie wody 0,46 zł/t
Podsadzkownia 0,21 zł/t
Chodniki wygrodzeniowe 0,2 zVt
Usuwanie awarii 0,17 zł/t
Inne na powierzcł^ni 0,15 zł/t

2,34 zł/t (31,9%)- •

złA (2,0%)
17 zł/t (2,3%)
0.2 zł/t (2.7%)
0,21 zł/t (2,9%)
0,48 zł/t (6,5%)

0,52 Zł/t (7,1%)

0,59 zł/t (8,0%)

1,91 zVt (26,1%)

0,76 zł/t (10,4%)

b)

średni łączny koszt materiałów 12,27 zł/t
5,25 zł/t (42,8%)
- 0,26 zł/t (2,1%)
0.86 zł/t (7,0%)

Materiał podsadzkowy 5,25zł/t
Drewno (razem) 4,09 złA
Płótno p o d ^ z k o w e 0,92 zł/t
Woda 0,9 z«/t
m Rury podsadzkowe 0,86 zł/t

0,9 zł/t (7,3%)

0.92 zł/t (7.5%)

Pozostałe materiały (drut, linki, gwoździe) 0.26 zł/t
4,09 zł/t (33,3%)

Rys. 1. Średnia wartość bezpośrednief^o kosztu kpi, podsadzki hydraulicznej, określona dla robocizny
i materiałów na podstawie ewidencji oddziałowej ośmiu kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego; dla
kosztu robocizny dane za kwiecień 1996 r.; dla kosztu materiałów dane za I kwartał 1996 r., z wyjątkiem
kosztu rur podsadzkowych, który analizowano za lata 1993—1995 (Lisowski 1996a, 1997)
Fig. 1. Average value of the direct cost kpi, of the hydraulic tlll, determined for the cost of employment and
materials on the basis of the section costs specification of eight mines of Katowice Coal Holding Company;
for the cost of employment — on the basis of data for April 1996; for cost of materials — data for 1"''^
quarter 1996. except the cost of fil! pipelines, which was anaiysed for the years 1993—1995
(Lisowski 1996a, 1997)

Ani wskazane badanie, ani nieliczne przypadki zainteresowania kopalń rzeczywistym
kosztem podsadzki hydraulicznej nie zmieniają faktu, że rozpoznanie wartości bezpośredniego
kosztu kpi, podsadzki hydraulicznej jest dalece niepełne. Opracowany na początku lat
siedemdziesiątych zmodernizowany system identyfikacji elementarnych zaszłości gospodarczych (Lisowski i in. 1996), w którym przewidziano odrębny układ rozliczania procesów
produkcyjnych (w tym również podsadzki) — nadal nie jest stosowany (Lisowski 1996b).
Możliwos'ci tkwiące w informacjach nanoszonych na dokumentŁich źródłowych nie są
wykorzystywane, a omawiany koszt podsadzki hydraulicznej, jest dla większości kopalnianych
inżynierów ruchu wielkością nieznaną.
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3.2. B e z p o ś r e d n i

koszt

względny

kp^b p o d s a d z k i

hydraulicznej

Prosta metoda wyznaczania tego kosztu została opracowana w 1996 r. w badaniach
statutowych GIG w pracy (Lisowski 1996a). Wobec braku innych ewidencyjnych podstaw,
metodę oparto na przestarzałym, ale wciąż stosowanym w kopalniach „Wykazie stanowisk
kosztów" (Wykaz... 1984). Ponieważ w eksploatacji z podsadzką hydrauliczną drewno,
stosowane jako tzw. obudowa ostateczna (wykorzystywana do budowy tam podsadzkowych), obciążało zgodnie z wymaganiami „Wykazu..." stanowiska grupujące koszt
urabiania, ładowania i innych robót przodkowych — jako porównywalny obszar fun-.
kcjonowania podsadzkowej i zawałowej technologii kierowania stropem — przyjęto
zakres robót grupowanych na stanowiskach kierowanie stropem (podsadzka — 1500
i zawał — 1510) oraz stanowiskach roboty przodkowe (odpowiednio 1200 i 1210 dla
ścian podsadzkowych z obudową zmechanizowaną i indywidualną oraz analogicznie:
1300 o 1310 dla ścian zawałowych). Jako uzupełniający element porównywalnego
obszaru analizy, wprowadzono do niej również stanowiska, na których dla podsadzki
hydraulicznej grupowano koszty robót pozaprzodkowych na dole (1800 — utrzymanie
rurociągów, gospodarka wodą podsadzkową i inne) oraz na powierzchni (2300 —
obsługa podsadzkowni i inne).
Wykorzystując wskazaną metodę — bezpośredni
koszt względny kp^t> podsadzki
hydraulicznej wyznaczono dla 22 kopaW stosujących tę technologię. Na rysunku 2
przedstawiono wyniki tej analizy, przeprowadzonej na podstawie danych gromadzonych
w COIG za I kwartał 1996 r. Podobnie jak koszt własny (bezpośredni) kp^y podsadzki
hydraulicznej, również jej bezpośredni koszt względny kp^^^j wykazuje ogromne zróżnicowanie wartości. Czynnikiem zwiększającym to zróżnicowanie mógł byc poziom
koncentracji produkcji osiąganej w poszczególnych kopalniach w ścianach zawałowych
(Z) i podsadzkowych (PH) — co ilustruje zestawienie średnich wskaźników podane
pod częścią graficzną rysunku 2 — jednak w omawianej metodzie wpływ ten nie
jest brany pod uwagę; rozpatruje się go odrębnie jako koszt kp^^^. Z rysunku 2
wynika, że w dwóch kopalniach — Powstańców Śląskich i Mysłowice — bezpośredni
koszt stosowania zawału był nawet wyższy od kosztu stosowania podsadzki hydraulicznej.
Dla rozpatrzonych przodków wartość średnia bezpośredniego kosztu względnego kp^b —
której miarodajność przy tak dużym rozrzucie obserwacji nie jest niestety zadowalająca —
wyniosła w omawianym badaniu 16,88 zł/t, a po skorygowaniu o pozaprzodkowe koszty
podsadzki — 19,26 zł/t. Stanowiła więc około 18% ówczesnego całkowitego kosztu produkcji
węgla kamiennego. W całkowitym względnym koszcie kp^i^ — koszt robocizny stanowił
45%, a koszt materiałów 47%.
Warto zauważyć, że wskazana metoda określania dla podsadzki hydraulicznej jej bezpośredniego kosztu względnego kpwh nioże być stosowana przy wykorzystaniu łatwo dostępnych danych z obowiązującej sprawozdawczości. Mimo całej ograniczoności tego
wskaźnika warto go stosować, aby śledzid jak ogromnie zmienia się jego wartość i jak
wyraźnie wartość ta potwierdza elementarną prawdę, że koszt zawału nie jest z natury
niski, a koszt podsadzki hydraulicznej „z natury" wysoki. O ich wzajemnej relacji decyduje
poziom techniczny, na którym każda z tych technologii jest stosowana.
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3.3. W z g l ę d n y

złożowy

koszt

kpwz p o d s a d z k i

hydraulicznej

Z przyjętej definicji kosztu
— wynika, że określanie wielkości tego kosztu musi
się odbywać dla konkretnej sytuacji, występującej zarówno w rozpatrywanym złożu jak na
związanej z nim powierzchni naruszanej eksploatacją. Dopiero znając tę sytuację, trzeba
dla niej rozpatrywać wariant eksploatacji z zawałem i z podsadzką hydrauliczną, prognozując
dla każdej z tych technologii koszt jej stosowania, wraz z kosztem oddziaływania na złoże
i wyrobiska oraz obiekty zagospodarowanej powierzchni.
Jest zrozumiałe, że względnego złożowego kosztu kp^^ podsadzki hydraulicznej nie da
się określać w oderwaniu od praktyki kopalnianej i że należy go wyznaczać jako specyficzną
charakterystykę tej technologii dla potrzeb konkretnej sytuacji. Z drugiej strony, prognozowanego kosztu /rpwz nic da się zweryfikować doświadczalnie, bo przecież partii złoża
wybranej np. technologią zawałową, nie da się wybierać „powtórnie" z podsadzką hydrauliczną. Omawiany koszt może więc w praktyce funkcjonować jedynie jako prognozowana
kategoria analityczna; jako kryterium decyzyjne w rozumowaniu — na podstawie którego —
odpowiedzialne kierownictwo przesądza o wybieraniu określonych partii złoża z zawałem
bądź z podsadzką hydrauliczną.
Tak rozumiany względny złotowy koszt kp^z podsadzki hydraulicznej jest znany w praktyce
kopalnianej i jest — mniej lub bardziej konsekwentnie — rozpatrywany każdorazowo, gdy
inżynierowie decydują o sposobie eksploatacji kolejnych partii złoża. Ponieważ jednak
względnie precyzyjne wyznaczenie tej kategorii kosztu jest trudne i pracochłonne — decyzje
eksploatacyjne są w praktyce podejmowane przeważnie na podstawie szacunku kosztów
i rutynowo ukierunkowanych analiz, w których koszt kp^z występuje w „szczątkowej",
postaci.
Aby zmienić tę sytuację, w latach 1996—1998, w Głównym Instytucie Górnictwa
został opracowany specjalistyczny system decyzyjny oparty o kryterium
minimalizacji
kosztu kolizji między górniczą eksploatacją złoża, a zagospodarowaną
powierzchnią
—
w skrócie nazywany systemem MKK (Lisowski 1995), System ten — na podstawie
prognostycznej analizy kosztu branych pod uwagę wariantów profilaktyki górniczej
(w tym głównie podsadzki hydraulicznej, ale nie tylko) i wariantów profilaktyki inżynierskiej na powierzchni, oraz na podstawie prognozy kosztu odnośnych szkód górniczych i innych skutków w zakresie ochrony środowiska — umożliwia wybór takiego
wariantu projektowanej eksploatacji, aby jej łączne koszty były najmniejsze (w zakresie
profilaktyki i szkód).
Zaproponowany system (MKK) — gdy rozpatruje się w nim wariant ochrony powierzchni
przy użyciu podsadzki hydraulicznej i zawału — nie zmierza do określenia czy w ogóle
jest bardziej opłacalna podsadzka czy zawał. Opłacalna może być każda z tych technologii —
zależnie od warunków górniczych, od sytuacji na powierzchni i od poziomu technicznego
eksploatacji prowadzonej z zawałem bądź z podsadzką. System zapewnia jedynie, aby
symulowane warunki konkurencji między nimi były rzetelnie wycenione. Tym sposobem,
gdy w systemie MKK nie rozpatruje się inżynierskiej profilaktyki obiektów na powierzchni
i nie wprowadza do analizy kosztu kp^.^ — wyznaczana w nim wartość minimalnego kosztu
kolizji między górniczą eksploatacją złoża, a zagospodarowaną powierzchnią, określa wprost
względny złożowy koszt kp^^ podsadzki hydraulicznej.
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Ponieważ system MKK został pomyślany jako nowoczesne narzędzie zarządzania
oparte na zaawansowanej technice komputerowej — jego zastosowanie otwiera perspektywę
szerszego wykorzystania kategorii względnego kosztu złożowego kp^^ podsadzki hydraulicznej, do oceny opłacalności jej stosowania. Niestety, aktualne zainteresowanie
systemem MKK (który był lansowany m.in. w miesięczniku WUG) (Lisowski 1998 b) —
est nikłe. Można jedynie przypuszczać, że w nieodległej przyszłości górnictwo (zwłaszcza
węgla kamiennego) przymuszone konkurencją na otwartym rynku surowców, sięgnie również;
po system MKK jako szansę poprawy swej efektywności i tą drogą przybliży praktyce
omawiany miernik kosztu podsadzki.
3.4. W z g l ę d n y

eksploatacyjny

koszt

kp^yg p o d s a d z k i

hydraulicznej

Merytoryczny sens omówionej już kategorii względnego eksploatacyjnego kosztu kp^^^
podsadzki hydraulicznej jest zupełnie prosty — jednak nie powstała dotychczas metoda
określania wielkości tego kosztu. Wyznaczanie względnego kosztu złożowego kp^^^ podsadzki
hydraulicznej jest trudne, ale jak wskazywano wyżej, zostały już przygotowane metodycznie
podstawy wyznaczania tego kosztu w ramach systemu MKK. Nie udało się natomiast
określić przekonywująco dodatkowego kosztu kp^e^ który należałoby ewentualnie wprowadzić
do porównawczego rachunku, aby uwzględnić w nim wpływ stosowania podsadzki hydraulicznej na produktywność ścian i związany z tym koszt pozyskiwanego w nich węgla
(określony w odniesieniu do eksploatacji zawałowej).
Podstawową przyczyną braku metody wyznaczania wskazanego dodatkowego kosztu
^Pwe — j^st wyraźny rozziew między potencjalnymi możliwościami osiągania w ścianach
podsadzkowych wysokiej koncentracji produkcji (t/d), a rzeczywiście osiąganym w nich
średnim wskaźnikiem koncentracji (t/d). Potencjalne możliwości — występujące przy zastosowaniu tradycyjnych tam podsadzkowych — zostały potwierdzone licznymi przykładami
ścian, osiągających już w latach 1970 wydobycie 2000—3000 t/d (Lisowski 1996a), a więc
na poziomie dobrych ścian zawałowych. Również aktualnie, możliwości te są niekiedy
potwierdzane rekordowymi wynikami ścian podsadzkowych, ewidencjonowanymi w statystyce
technicznej kopalń (Informacja...).
Nie zostały natomiast przekonywująco sprecyzowane przyczyny, które uniemożliwiają
kopalniom szersze wykorzystanie wskazanych potencjalnych możliwości. W kurczącym się
od wielu lat zbiorze czynnych ścian podsadzkowych — udział ścian o rażąco małej
(< 500 t/d) i małej (501—1000 t /d) koncentracji produkcji jest wielokrotnie wyższy niż
w zbiorze ścian zawałowych; równocześnie udział ścian o koncentracji przekraczającej
1500 t/d — jest wielokrotnie mniejszy niż w ścianach zawałowych. Ilustruje to wykres
rysunku 3, na którym — na podstawie danych 1998 roku — podano liczbę i procentowy
udział ścian występujących w poszczególnych przedziałach koncentracji produkcji w ścianach
z zawałem i podsadzką hydrauliczną (Informacja...).
Właśnie brak racjonalnego uzasadnienia dla stanu scharakteryzowanego rysunkiem 3
stanowi podstawową przyczynę trudności w określaniu względnego eksploatacyjnego
kosztu
kpwe podsadzki hydraulicznej. Powstaje bowiem pytanie, który z doświadczalnych faktów
należy uwzględniać przy określaniu wielkości kosztu k p ^ / ! Biorąc pod uwagę, potwierdzoną
doświadczeniem, możliwość osiągania w ścianach podsadzkowych koncentracji porównySekcja I
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Fig. 3. Histogram of the occurrence frequency in specified sections of production concentrations (t/d) of the
fill and caving iongwalls. Data for the year 1998, (Information...)
a) number of Iongwalls, b) percentage share in the total number of Iongwalls, with caving and hydraiilic fill,
respectively
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walnej do ścian zawałowych — wartość kosztu kpwg trzeba by określać jako niewielką
(lub niekiedy nawet ujemną). Opierając się natomiast na statystyce zilustrowanej wykresem
rysunku 3, trzeba by ten koszt przewidywać jako duży lub bardzo duży. Do tego dylematu
powracam w dalszych punktach tekstu.
W aktualnej sytuacji istotne jest to, że ogromna większość górników kojarzy stosowanie
podsadzki hydraulicznej z osiąganiem w ścianach niskiej koncentracji produkcji, a to —
przy powszechnej już świadomości bezpośredniego związku między koncentracją (t/d)
i kosztem produkcji (zł/t) — przekłada się automatycznie na przekonanie, że koszt podsadzki
hydraulicznej jest bardzo wysoki, a jej stosowanie jest nieopłacalne. Ta większość
górników, mówiąc o koszcie ma najczęściej na myśli względny koszt eksploatacyjny
kp^e
i ewentualnie koszt własny kpi^ podsadzki, natomiast koszt względny bezpośredni kp^^fj
i koszt złożowy kp^z. ji^st przeważnie ignorowany.
W tym kontekście warto podkreślić, że paradoksalnie — koszt kp^^ choć jest najsłabiej
rozpoznaną kategorią kosztów charakteryzujących podsadzkę hydrauliczną — funkcjonuje
w kopalniach najpowszechniej i — obok kosztu własnego kp^ — j e s t najczęściej wskazywany
jako przyczyna rugowania podsadzki hydraulicznej z kopalń.

4. Rozwój konkurencyjności ścian podsadzkowych i podstawowa przyczyna stanu
aktualnego
Poziom techniczny, a z tym również konkurencyjność poszczególnych technologii górniczej
eksploatacji złóż węgla kamiennego, mierzy się przede wszystkim koncentracją produkcji
osiąganą w przodkach. Aby wyjaśnić przyczyny aktualnego stanu konkurencyjności podsadzki
hydraulicznej, trzeba sięgnąć w przeszłość — najlepiej posługując się odpowiednio zaktualizowanym, znanym wykresem rysunku 4 (Lisowski 1992, 1996a).
Z wykresu wynika, że do roku 1970 średnie wydobycie w ścianach z podsadzką
hydrauliczną było wprawdzie niższe niż w ścianach zawałowych, ale była to różnica
relatywnie mała. Jeszcze w roku 1975 — a więc już w czasie ograniczania zakresu
stosowania podsadzki hydraulicznej — różnica ta wynosiła około 100 ton, przy produkcji
w jednej ścianie rzędu 700—800 t/dobę.
Ale w końcu lat siedemdziesiątych różnica znacząco wzrosła. Hydrauliczne obudowy
zmechanizowane —• głównie osłonowe, coraz powszechniej stosowane w ścianach zawałowych (wraz z wysoko wydajnymi kombajnami) — umożliwiły osiąganie coraz wyższej
koncentracji produkcji coraz mniejszym wysiłkiem organizacyjnym. Uzyskiwanie natomiast
porównywalnej (coraz wyższej) produkcji w ścianach podsadzkowych — także stopniowo
wyposażanych w obudowy zmechanizowane — wymagało wysiłku coraz większego. W pojedynczych ścianach — j a k wyżej wskazywano — były owszem osiągane całkiem przyzwoite
wskaźniki, ale wyniki średnie były w stosunku do zawału relatywnie coraz gorsze.
W warunkach presji na wzrost wydobycia węgla i na realizację wciąż podnoszonych planów
produkcyjnych górnictwa węglowego było to bezpośrednią, sprawczą przyczyną narastającej
w owych latach tendencji do rugowania podsadzki hydraulicznej z kopalń.
Lata osiemdziesiąte — fatalne z punktu widzenia postępu technicznego w całym
górnictwie węgla kamiennego — zaznaczyły się wyraźnym spadkiem średnich wskaźników
koncentracji w ścianach zawałowych — ale w eksploatacji z podsadzką hydrauliczną spadek
Sekcja I
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Rys. 4. Rozwój koncentracji produkcji w ścianach prowadzonych z zawałem stropu Z, i podsadzką
hydrauliczną PH, w latach 1957—1998;
— procentowy stosunek koncentracji w ścianach podsadzkowych
do koncentracji w ścianach zawałowych
Fig. 4. Deve!opment process of production concentration in the longwalls driven with roof caving Z and with
hydraulic filling PH, over the years 1957—1998; s — percentage ratio of the concentration in longwails with
caving to those with hydraulic fill

był znacząco większy. Gdy w światowym górnictwie nasi najwięksi konkurenci na rynku
węgla odnotowywali ogromny postęp w zakresie koncentracji produkcji — my przeżywaliśmy
regres — zwłaszcza w podsadzce łiydraulicznej.
nie licząc dwóch pierwszych nie wykorzystanych lat
Lata dziewięćdziesiąte
przyniosły odwrócenie tendencji spadkowej. Nastąpił znaczący wzrost koncentracji w ścianach
zawałowych — wspartych dopływem najnowszych światowych rozwiązań i dużym zaangażowaniem własnego przemysłu maszyn górniczych — natomiast wzrost w ścianach
podsadzkowych był relatywnie mały. Ich rozwój nie mógł być wspierany bezpośrednio
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doświadczeniem górnictwa światowego (brakuje w nim osiągnięć w zakresie nowoczesnej
eksploatacji ścianami z podsadzką hydrauliczną), a zaangażowanie własnego potencjału
konstrukcyjnego było niewystarczające, aby w sposób znaczący przekroczyć poziom tecłiniczny ścian z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
Powstaje pytanie czy relacje, które ukształtowały się po roku 1970 między koncentracją
osiąganą w ścianach zawałowych i podsadzkowych są wynikiem wrodzonej niewydolności
ścian podsadzkowych, czy raczej wynikiem innych przyczyn.
Otóż twierdzę, że widoczna na rysunku 4 dwukrotnie niższa — w latach 1995—1998 —
średnia koncentracja w ścianach podsadzkowych niż zawałowych jest wynikiem przede
wszystkim zaniedbań, które miały swój początek we wczesnych latach siedemdziesiątych
i trwają nadal. Aby przekonać się o zasadności tego poglądu wystarczy prześledzić przebieg
prac nad zastosowaniem w naszym górnictwie hydraulicznych obudów zmechanizowanych
(tzw. kroczących), które w latach sześćdziesiątych w górnictwie zachodnioeuropejskim
zapoczątkowały prawdziwą „techniczną rewolucję" ścianowego systemu eksploatacji pokładów. Dalszy ciąg tej „rewolucji" można obserwować w ostatnich latach w górnictwie
węglowym USA, gdzie „[...] średni postęp ścian przekracza 16 metrów na dzień, a czasami
dochodzi nawet do 40 m..." (Bruniany 1998).
Gdy polskie górnictwo węgla kamiennego i przemysł maszyn górniczych włączały się
do prac nad rozwojem tego kierunku modernizacji ścianowego wybierania pokładów —
nie było wątpliwości, że jest to kierunek prawidłowy i że powinien objąć zarówno ściany
zawałowe jak podsadzkowe. W roku 1967 Główny Instytut Górnictwa, przy współpracy
kopalni Paryż (wówczas Generał Zawadzki) podjął prace nad zastosowaniem obudowy
zmechanizowanej w ścianach z podsadzką hydrauliczną. Do prób dołowych wprowadzono
kompleks mechanizacyjny (KZSP-1), składający się z kasztowej obudowy zmechanizowanej
GIG-OW, tamy przesuwnej GIG-TP oraz kombajnu KBW-1 (Sikora, Malara 1968). Kompleks
miał umożliwić prowadzenie ścian podsadzkowych w sposób ciągły, analogiczny do
postępu ścian zawałowych — co było postulowane w programie modernizacji technologii
podsadzki hydrauUcznej już w roku 1959 (Lisowski, Wyszomirski 1959).
Oznacza to, że prace nad zrównaniem szans rozwojowych technologii ścian zawałowych
i podsadzkowych, zostały podjęte dość wcześnie, kiedy „dystans nowoczesności" między
tymi technologiami był jeszcze niewielki. Niestety, dalsze prace nad rozwojem inicjalnych
rozwiązań — przejęte przez Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego
(ZKMPW) później KOMAG — były prowadzone potencjałem, który nie pozostawał w żadnej
proporcji do udziału produkcji uzyskiwanej z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej
w całkowitym wydobyciu węgla kamiennego. W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych
udział wydobycia z podsadzką hydrauliczną dopiero spadał z 46 do 30%, natomiast potencjał
badawczo-mechanizacyjny angażowany w modernizację ścian podsadzkowych można szacować na około 10% potencjału angażowanego w rozwój technologii zawałowej. A przecież
rozwój tej ostatniej był o wiele łatwiejszy, ze względu na możliwość przejmowania rozwiązań
górnictwa europejskiego.
Po eksperymentalnym zastosowaniu w kopalniach paru nieudanych konstrukcji, również
ten niewielki potencjał został wycofany. Zanim w końcowych latach siedemdziesiątych
zadanie opracowania podsadzkowego kompleksu mechanizacyjnego z tamą przesuwną zostało
całkowicie zaniechane — j a k o rozwiązanie do upowszechniania przyjęto nie tamę przesuwną.
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a jedynie przesuwną konstrukcję wsporczą tamy z równoczesnym rozsuwaniem sekcji, aby
umożliwić podpieranie stropu w przestrzeni wybranej obudową drewnianą — tzw. ostateczną — wykorzystywaną do budowy tradycyjnych tam podsadzkowych. Przebieg i wyniki
wskazanych prac — prowadzonych do roku 1980 — zostały obszernie przedstawione
w pracy (Strzemiński, Dabiński 1980), a ich szczegółowsza ocena w pracy (Lisowski 1997).
W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, niektóre kopalnie we współpracy
z zapleczem badawczo-konstrukcyjnym i fabrykami obudów oraz niektóre jednostki badawcze
— podejmowały jeszcze próby wznowienia prac nad tamą przesuwną i modernizacją innych
elementów wyposażenia ścian podsadzkowych. Były to jednak próby „odosobnione", pozbawione autentycznego wsparcia gremiów decyzyjnych górnictwa węgla kamiennego —
nie mogły więc i nie przyniosły istotnych zmian w praktyce kopalnianej. Największym
sukcesem była stosowana w latach 1986—1989 „tama samoczynna" typu Nowy Wirek,
współpracująca z odpowiednio dostosowaną obudową FAZOS (Woźniak i in. 1989). Tama
ta, po raz pierwszy od eksperymentalnych zastosowań tamy GIG-TP w latach sześćdziesiątych,
eliminowała systematyczne stosowanie obudowy drewnianej. Jednak również to rozwiązanie
nie miało walorów, które zapewniłyby mu upowszechnienie.
Wobec braku sprawnego kompleksu obejmującego obudowę zintegrowaną z tamą przesuwną, w ścianach podsadzkowych upowszechniła się paradoksalna sytuacja.
Między odpowiednio rozsuniętymi sekcjami zawałowej obudowy (głównie osłonowej) —
wyposażonej przeważnie w dodatkową stropnicę odzawałową i podpierający ją stojak*
hydrauliczny — stawia się tradycyjną obudowę drewnianą, aby na niej budować tradycyjne
tamy podsadzkowe. Dość powszechnie stosowana wsporcza konstrukcja tamy, przemieszczana
wraz z obudową zmechanizowaną, spełnia raczej funkcję „dodatkowego" zabezpieczenia
tradycyjnej tamy niż funkcję rozwiązania usprawniającego proces tamowania. Tamiarze
wchodzą do przestrzeni poeksploatacyjnej za sekcje obudowy zmechanizowanej, która
w takim zastosowaniu stanowi głównie wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo górnicze
w strefie pracy kombajnu, a nie dźwignię koncentracji produkcji i nowo<5zesności

procesu wydobywczego.
W sumie jest to więc nadal charakterystyka przodków eksploatacyjnych ukształtowana
jeszcze w latach siedemdziesiątych. Przodki te, jak podkreślano, tylko przy najwyższym
wysiłku organizacyjnym są w stanie zapewnić względnie „przyzwoitą" koncentrację produkcji.
W normalnej natomiast praktyce kopalnianej zapewniają koncentrację, która nie może być
zaakceptowana zwłaszcza, gdy się weźmie pod uwagę, że są to ściany wyposażone w drogą
obudowę zmechanizowaną i nowoczesne kombajny. Nie ulega wątpliwości, że bez sprawnego
kompleksu mechanizacyjnego — osiągając koncentrację produkcji zilustrowaną rysunkami
3 i 4 _ ściany podsadzkowe nie mogą konkurować z zawałowymi, a względny koszt
eksploatacyjny kpwe podsadzki hydraulicznej może być wysoki.
5. Podstawowe trudności w procesie modernizacji ścian podsadzkowych i szanse ich
pokonania
Potencjał badawczo-konstrukcyjny i wykonawczy fabryk maszyn, angażowany w modernizację ścian podsadzkowych, był niewspółmiernie mały nie tylko w proporcji do
wielkości produkcji uzyskiwanej z użyciem podsadzki hydraulicznej, ale również w odniesieniu
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do trudności, których pokonanie warunkuje zrównanie szans obydwóch konkurujących ze
sobą technologii. Trudności te są na tyle duże, że zaniedbaniom, na które wskazywano
w poprzednim punkcie trzeba przyznać dodatkowy zwiększający współczynnik.
Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie jakie to są trudności i czy oprócz rozwiązań stosowanych
dotychczas do ich przezwyciężenia można wskazać inne o większych szansach skuteczności?
Trudności, które doprowadziły do „[..J zatrzymania dalszych prac" nad inicjalną
ścianową tamą przesuwną GIG-TP, zostały trafnie sformułowane w powołanej już pracy
(Woźniak i in. 1989). Do podstawowych trudności zaliczono w niej;
— „[..,] istnienie tzw. ,,zera podsadzkowego" nawet w przypadku najbardziej
dokładnego
(szczelnego)
podsadzania,
— rozmywanie skarpy podsadzkowej przez strumień mieszaniny podsadzkowej, co nie
występuje w technologii tradycyjnej, gdyż co 2—3 pola pozostawiane są tamy,
— brak podparcia stropu w przestrzeni podsadzanej, będący wynikiem wyżej wymienionych zjawisk, powodujący występowanie spękań, wykruszeń i opadów stropu poza tamą
i nad obudową,
•— bardzo trudne uszczelnianie tamy pod stropem, co powoduje wypływ
mieszaniny
podsadzkowej i zanieczyszczanie spągu wyrobiska między zestawami obudowy i tamą [...],
— bardzo trudne rozwiązanie styku przesuwnej tamy podsadzkowej (czołowej) z tamami
bocznymi
umożliwiającego wypuszczanie wody z podsadzanej przestrzeni do chodnika
przy ścianowe go i}
Aby przeciwstawić się tym trudnościom, autorzy pracy (Woźniak i in. 1989) — podobnie
jak ogromna większość przedstawicieli ówczesnej i późniejszej praktyki kopalnianej oraz
zaplecza badawczo-konstrukcyjnego — uznali konieczność stosowania „[...] tam przesuwnych
niekompletnych, uzupełnianych przed każdym cyklem podsadzania" oraz stosowanie obudowy
umożliwiającej „ / . . . / stawianie pomiędzy stropnicami [...] stojaków drewnianych,
które
stanowią następnie rozrzedzoną obudowę w przestrzeni podsadzkowej i na której buduje
się tamę podsadzkową
[...]".
Rozwiązania, które przeciwstawiono wymienionym wyżej trudnościom oznaczały więc
w istocie rezygnację z usunięcia przyczyn tych trudności — co było jednoznaczne
z przekreśleniem szans ścian podsadzkowych w ich konkurencji ze ścianami zawałowymi.
Konsekwencje przyjęcia tej kapitulanckiej drogi usprawnień zostały już omówione i są
widoczne na rysunkach 3 i 4.
W Głównym Instytucie Górnictwa, w roku 1977 zostały podjęte badania ukierunkowane
odmiennie. Zmierzano w nich konsekwentnie do skonstruowania kompletnej ścianowej
tamy przesuwnej, umożliwiającej całkowitą eliminację tradycyjnej obudowy drewnianej
oraz wyeliminowanie praktyki wprowadzania załogi poza tamę. Inicjalne rozwiązanie,
ukierunkowane na osiągnięcia tego celu ilustruje rysunek 5 (Lisowski 1997). Na podkreślenie
zasługują cztery cechy tego rozwiązania, które w zamyśle miały prowadzić do opanowania
tmdności występujących podczas prób stosowania pierwszej tamy przesuwnej GIG-TP
w końcu lat sześćdziesiątych. Oto te cechy.
— Zastosowanie wysoce wytrzymałej, elastyczno-sprężystej przepony jako podstawowego elementu tamy podsadzkowej (stąd późniejsza nazwa tam przeponowych ES) — co
miało uprościć konstrukcję tam i umożliwić ich przemieszczanie w ślad za ruchem
poszczególnych sekcji obudowy zmechanizowanej.
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Rys. 5. Schemat ilustrujący kierunek prac nad przeponową tamą przesuwną, podjęty w GIG w 1997 roku
(Lisowski 1997)
Fig. 5. Schematic showing the trend of work on the movable membrane stopping, undertaken at the Central
Mining Institute (Lisowski, 1977)

— Umiejscowienie przepony na odzrobowych krawędziach stropnic zasadniczej obudowy
ściany — co miało maksymalnie przybliżyć podsadzkę do frontu urabiania i poprawić tym
elementarnym sposobem górnicze warunki utrzymania stropu.
— Szczelne przykrycie stropu odpowiednio poszerzonymi stropnicami obudowy — co
miało uniezależnić pracę ściany od zjawiska przenoszenia się opadu stropu z przestrzeni
podsadzanej do roboczej (związanego głównie z osłabieniem obudowy poprzez rozsuwanie
sekcji oraz dużą szerokością strefy przeznaczonej do podsadzania).
— Bezpośrednie połączenie przepony tamy ze stropnicami pracującymi na styk — co
miało umożliwić osiągnięcie pełnej szczelności tamy i jej stałą gotowość do podsadzania.
Ze względu na szczupłość zespołu badawczo-konstrukcyjnego (zaledwie parę osób)
i nikłe środki finansowe angażowane w badaniacłi, prowadzono je metodą niewielkich
eksperymentów warsztatowych i dołowych, przy współpracy kilku zainteresowanych kopalń,
głównie Pokój, Wujek, Katowice i Kleofas. Badaniom dołowym poddawano 6-metrowe
odcinki tam z rozwiązaniami, które na podstawie weryfikacji warsztatowej uznawano za
rokujące najwięcej szans sprawnego funkcjonowania. Do roku 1990, w którym prace zostały
przerwane — badaniom dołowym poddano trzy istotnie różne rozwiązania tam przeponowych
(ES-1, ES-2, ES-3) (Lisowski 1992, 1997).
Gdy w 1979 r. próby skonstruowania sprężystej przepony z wykorzystaniem włókien
lateksowych zakończyły się niepowodzeniem, największym problemem okazało się zapewnienie tamie podsadzkowej pełnej odkształcainości — umożliwiającej swobodne
przemieszczenie sekcji obudowy również wówczas gdy sąsiednie sekcje pozostają w bezruchu. Także zapewnienie tamie sprawnego „mechanizmu" jej przemieszczania oraz
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zapewnienie pełnej szczelności tamy na styku sąsiednich stropnic obudowy. Poszukiwanie
dla tych problemów rozwiązań, które rokowałyby sprawne funkcjonowanie w warunkach
kopalnianych, pochłonęło najwięcej wysiłku i czasu. Pozostałe problemy, np.: przyspągowe
uszczelnienie, konstrukcja przepony, odprowadzanie wody podsadzkowej zza tamy, wprowadzanie mieszaniny za przeponę i inne — okazały się dość łatwe, głównie ze względu
na możliwość adaptowania wcześniejszych, sprawdzonych rozwiązań.
W roku 1990 poszukiwania zakończono OFERTĄ obejmującą trzy typy tam przeponowych,
przeznaczonych do dołowej weryfikacji: tamy ES-4, ES-5 i ES-6 (Lisowski i in. 1990).
Rysunek 6 ilustruje sposób przemieszczania i konstrukcję tamy ES-5, typowanej do
weryfikacji w pierwszej kolejnos'ci.
Kierunek badań nad tamą przesuwną, zapoczątkowany w GIG w 1977 roku, okazał
się owocny. Nie zdołano wprawdzie doprowadzić do przemysłowej weryfikacji opracowanych konstrukcji, gdyż OFERTA negocjowana z paru kopalniami i rozesłana do
pozostałych kopalń podsadzkowych „utonęła" w trudnościach rynkowej transformacji
górnictwa — wykazano jednak, że jest szansa zastąpienia dotychczasowych rozwiązań
(niestety „kapitulanckich") stosowanych w procesie modernizacji ścian podsadzkowych —
prostymi i tanimi tamami przeponowymi. Tym sposobem wykazano również, że jest
szansa zapewnienia ścianom podsadzkowym ciągłego postępu i wysokiej koncentracji
produkcji, porównywalnej z wynikami ścian zawałowych — co może wartość względnego eksploatacyjnego
kosztu kp^e podsadzki hydraulicznej sprowadzić do wartości
zerowej lub bliskiej zera.
Należy jednak podkreślić, że szanse te wiążą się nie tylko ze sprawnością konstrukcji
tam przesuwnych, ale również z nieodzowną zmianą „filozofii" prowadzenia ścian
podsadzkowych. Dopóki opad stropu będzie uznawany za wystarczającą przyczynę rezygnacji
ze stosowania tam przesuwnych — konkurowanie ścian podsadzkowych ze ścianami
zawałowymi będzie bardzo trudne, jeżeli w ogóle możliwe.
Gdy w stropie ścian podsadzkowych występują warstwy skalne, opad stropu za tamą
podsadzkową należy traktować jako zjawisko normalne. Nie ma żadnych racjonalnych
przyczyn, aby przy zastosowaniu normalnej (zwłaszcza kasztowej) obudowy zmechanizowanej
nie osłabionej rozsuwaniem sekcji — opad stropu występujący w przestrzeni podsadzanej
przenosił się do roboczej strefy ściany. Nie ma też powodu aby — przy normalnie
prowadzonym, szczelnym i dostatecznie częstym podsadzaniu — opad stropu był przyczyną
zwiększonego osiadania powierzchni. Przy niewielkich wymaganiach w tym zakresie —
w określonych okolicznościach — może okazać się celowe prowadzenie również ścian
podsadzkowo-zawałowych
z tylko częściowym wypełnianiem podsadzką wybranej przestrzeni.
Sytuacja jest oczywiście całkowicie odmienna, gdy w stropie ścian występuje warstwa
węgla, przewidziana do późniejszego wybierania. Aby zapobiec uszkadzaniu tej warstwy —
nie powracając przy tym do stosowania tradycyjnej obudowy drewnianej, przekreślającej
nowoczesność eksploatacji — pozostaje do wykorzystania przede wszystkim sposób najprostszy. Mianowicie — zastosowanie stropnic odzrobowych wzorowanych na bardzo już
rozwiniętych i sprawnych stropnicach do zabezpieczania strefy urabiania nad kombajnem —
równocześnie ze zwiększeniem częstotliwości podsadzania ściany w ślad za przemieszczaną*
tamą przesuwną. Częstotliwość podsadzania powinna być dobrana do warunków stropowych,
ewentualnie z uwzględnieniem możliwości stosowania urabialnych kotwi. W razie potrzeby
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podsadzanie powinno się odbywać po każdym zrealizowanym „cięciu" kombajnem, w zasadzie bez przerywania procesu urabiania.
Z oczywistych względów, do obsługi ścian wyposażonych w przesuwne lamy podsadzkowe — a więc predysponowanych do osiągania koncentracji produkcji przekraczającej
2000 t/dobę (Lisowski I998a) — trzeba będzie stosować technologię podsadzki hydraulicznej zmodernizowaną we wszystkich pozostałych ogniwach. Podstawowym wymaganiem
będzie zapewnienie instalacji podsadzkowej wydajności co najmniej 600—800 m' materiału
podsadzkowego na godzinę oraz wyposażenie ścian w nowoczesne uelastycznione instalacje
rurowe, zintegrowane z obudową zmechanizowaną i wyposażone w hydrauliczne przerzutnice
do momentalnego kierowania mieszaniny podsadzkowej z wpustu na wpust. Także wyposażonych w układ umożliwiający odprowadzanie wody z przedpłuczki i popłuczki instalacji
rurowej poza strefą otamowaną.
Wszystkie wskazane wymagania i rozwiązania są znane (Lisowski 1992, 1997), nie
powinny więc stanowić ograniczenia w osiąganiu przez ściany podsadzkowe produktywności
porównywalnej ze średnią produktywnością ścian zawałowych. Ich wykorzystanie jest przede
wszystkim kwestią woli gremiów decyzyjnych, aby ściany prowadzone z zastosowaniem
podsadzki hydraulicznej wydobyć z zacofania i dać im realną szansę wygrywania
konkurencji z dewastacyjną technologią zawałową.

6. Podsumowanie i wnioski
Podsumowując przedstawione wyżej rozumowanie — można sformułować następujący
pogląd.
Koszt stosowania podsadzki hydraulicznej trzeba rozpatrywać w dwóch płaszczyznach,
jako koszt bezpośredni (własny) kpij podsadzki hydraulicznej oraz koszt względny
kp^,
odniesiony do konkurencyjnej technologii zawałowej.
Koszt bezpośredni (własny) kpfj obejmuje elementarne składniki kosztu — głównie
robociznę i materiały. Jest łatwym w użyciu, choć niekompletnym miernikiem stanu
technologii podsadzki hydrauHcznej, powinien więc być określany w bieżącej sprawozdawczości kopalnianej i starannie kontrolowany. „Odpowiednikiem" kosztu kpfj — wśród trzech
podstawowych mierników kosztu względnego — jest koszt względny bezpośredni kp^^fj.
Także ten koszt może być wyznaczany bez większych trudności, przy wykorzystaniu
funkcjonującego w kopalniach układu stanowisk kosztów, jako przybliżona miara relacji
występujących między poziomem technicznym prowadzonych ścian podsadzkowych i zawałowych.
Decydujący dla oceny technologii podsadzki hydraulicznej, w odniesieniu do technologii
zawałowej — jest jednak koszt względny zlotowy kp^z- W nim zostaje ujęty wpływ
konkurujących ze sobą technologii na całe złoże i na podbieraną powierzchnię — jego
wartość powinna więc przesądzać o zakresie stosowania technologii zawałowej bądź podsadzkowej. Koszt ten (obejmujący również koszt względny bezpośredni kp^^) jest wykorzystywany w przygotowanym koncepcyjnie systemie MKK (Lisowski 1996a, 1998b). Ze
względu na zastosowane kryterium minimalizacji kosztu kolizji między górniczą
eksploatacja
złota, a zagospodarowaną
powierzchnią — oraz przewidywaną, zaawansowaną komputeryzacją procedur prognozowania i bilansowania kosztów — system ten otwiera realną
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szansę na unowocześnienie i zobiektywizowanie procesu decyzyjnego, w którym powinna
być rozstrzygana kwestia opłacalności stosowania zawału bądź podsadzki hydraulicznej
w konkretnych partiach złóż kopalnianych. W możliwie nieodległej przyszłości, stosowanie
systemu MKK — po odpowiednim oprogramowaniu i wdrożeniowej weryfikacji — powinno
się stać obowiązującą rutyną w kopalniacti prowadzącycli w dużej skali eksploatację pod
zagospodarowaną powierzchnią.
Względny eksploatacyjny koszt kpy,.e podsadzki hydraulicznej — jako miernik jej oddziaływania na produktywność przodków ścianowych i koszt pozyskiwanej kopaliny — jest
dotychczas kategorią raczej teoretyczną, choć często powoływaną przez praktyków górnictwa.
Brak przekonywującej metody wyznaczania wartości tego kosztu na razie uniemożliwia
posługiwanie się nim przy ocenie konkurencyjności — w aspekcie ekonomicznym —
technologii podsadzki hydraulicznej w stosunku do technologii zwałowej. Do wykorzystania
pozostaje więc droga pośrednia, mianowicie: porównanie koncentracji produkcji (t/d) uzyskiwanej w ścianach z zawałem i podsadzką hydrauliczną oraz dedukowanie na tej podstawie
skutków stwierdzonej różnicy na ekonomiczną efektywność technologii podsadzki hydraulicznej.
Tego rodzaju analiza porównawcza obejmująca rozwój konkurujących ze sobą technologii
w latach 1957—1998 (rys. 4) — wskazuje jednoznacznie na ogromne modernizacyjne
opóźnienie technologii podsadzki hydraulicznej. Natomiast analiza przebiegu prac nad
wdrażaniem do naszego górnictwa obudów zmechanizowanych wskazuje, że przyczyną
tego opóźnienia są zaniedbania, które wystąpiły w latach siedemdziesiątych i później —
w pracach nad konstrukcją przesuwnych tam dla ścian podsadzkowych.
W wyniku tego zaniedbania i błędnej tendencji do stosowania niekompletnych tam
przesuwnych — obudowa zmechanizowana i nowoczesny kombajn nie spełniają w ścianach
podsadzkowych funkcji generatora produktywności. Rozsuwanie sekcji obudowy sprzyja
obwałom stropu, a stosowana powszechnie tradycyjna obudowa drewniana i tradycyjna
tama podsadzkowa umożHwiają osiąganie akceptowalnej koncentracji produkcji tylko przy
najwyższym wysiłku organizacyjnym.
Badania przeprowadzone w Głównym Instytucie Górnictwa w latach 1977—1990 doprowadziły do sformułowania tezy nadal aktualnej [..,] istnieją w pełni realne możliwości
takiej modernizacji technologii podsadzki hydraulicznej, aby stosujące ją ściany osiągały
produktywność — a w konsekwencji również ekonomiczną efektywność —
porównywalną
do wyników ścian zawałowych (Lisowski 1992), Równocześnie badania te wykazały, że
„kluczem" do pozytywnej weryfikacji tej tezy są przeponowe tamy przesuwne ES,
współpracujące z odpowiednio dostosowaną obudową zmechanizowaną (korzystnie kasztową
o małej szerokości podparcia i dużej podporności na linii podsadzki) — wspierane
usprawnieniami pozostałych ogniw technologii podsadzki hydraulicznej. Najistotniejsze
z nich to: zoptymalizowana gęstość mieszaniny, trwałe rurociągi o ewentualnie powiększonej
średnicy, uelastycznione ścianowe instalacje podsadzkowe zintegrowane z obudową i tamą
przesuwną, hydrauliczne przerzutnice, płukanie rurociągu bez rozmywania skarpy materiału
podsadzkowego i in. (Lisowski 1992, 1997).
Ściany podsadzkowe wyposażone w sprawne tamy przesuwne i zmechanizowany
kompleks ścianowy — obsługiwane zmodernizowaną technologią podsadzki hydraulicznej — mogą bez wyjątkowego wysiłku organizacyjnego osiągać koncentrację produkcji
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na poziomie dobrych ścian zawałowych. Tym sposobem powstaje wyraźna szansa wyrównanej konkurencji między ścianami zawałowymi i podsadzkowymi na płaszczyźnie
ekonomicznej efektywności. Gdy w porównawczych ocenach zniknie potrzeba uwzględniania
względnego eksploatacyjnego kosztu kp^^^ podsadzki hydraulicznej, a koszt własny (bezpośredni) kpfy technologii zostanie w tej sytuacji zmniejszony prawdopodobnie o 50% —
wówczas względny koszt złożowy kp^z podsadzki hydraulicznej może w wielu polach
górniczych wykazać opłacalność tej technologii w porównaniu z technologią zawałową.
Tak sformułowany pogląd jest w istocie zmodyfikowanym ujęciem przytoczonej wyżej
tezy — podsumowującej badania zakończone w GIG w roku 1990. Ponieważ w latach
dziewięćdziesiątych prace nad tamami przesuwnymi były prowadzone w niewielkim zakresie
i nie powstały w tym czasie rozwiązania lansowane do upowszechnienia — pogląd ten
nadal oczekuje na weryfikację przede wszystkim w dwóch węzłowych kwestiach:
a) W kwestii szans osiągnięcia przez tamy przeponowe ES wysokiej eksploatacyjnej
sprawności, co wymaga dalszych prac weryfikacyjnych i konstrukcyjnych; głównie dopracowania rozwiązań zapewniających pełną szczelność tamy na styku sekcji obudowy i nad
stropnicami.
b) W kwestii możhwości wyeliminowania z poglądów kadr górniczych tradycyjnej
„filozofii" prowadzenia ścian podsadzkowych i zastąpienia jej myśleniem ukształtowanym
na praktyce nowoczesnej eksploatacji zawałowej.
Przedstawiony pogląd prowadzi do następujących wniosków.
1. Rozpoznanie rzeczywistych kosztów podsadzki hydraulicznej, które by w sposób
obiektywny charakteryzowały tę technologię — jest niezadowalające. Należy przede wszystkim usprawnić i upowszechnić ewidencję bezpośredniego (własnego) kosztu kpi^ podsadzki
hydraulicznej. Należy także zakończyć prace nad przygotowaniem wersji wdrożeniowej
i nad wdrożeniem systemu MKK, w którym przy wykorzystaniu względnego
złożowego,
kosztu kp^^z podsadzki hydraulicznej — minimalizuje się koszt kolizji między górniczci
eksploatacją złoża, a zagospodarowaną
powierzchnią,
2. Stosowany aktualnie w kopalniach węgla kamiennego sposób prowadzenia ścian
podsadzkowych — ukształtowany głównie w wyniku zaniedbań i błędów popełnionych
w toku prac nad tamą przesuwną w latach siedemdziesiątych — jest podstawową, sprawczą
przyczyną przegrywania przez te ściany konkurencji ze ścianami zawałowymi. Marnotrawienie możliwości osiągania dużej koncentracji produkcji przez ściany podsadzkowe
wyposażone w zmechanizowane kompleksy, ma znamiona nonsensu technicznego i ekonomicznego.
3. Warunkiem „uzdrowienia" sytuacji jest wyposażenie ścian podsadzkowych
w sprawne tamy przesuwne — ewentualnie w tamy przeponowe ES — gdyż dopiero
ich zastosowanie wyeliminuje praktykę „degradowania" potencjału obudów zmechanizowanych poprzez rozsuwanie sekcji, wyeliminuje tradycyjną obudowę drewnianą i tradycyjne
tamy wsparte na tej obudowie, wyeliminuje wprowadzanie ludzi do poeksploatacyjnej
przestrzeni itd. Spełnienie tego warunku wymaga z kolei skutecznego wysiłku organizacyjnego
i sfinansowania odpowiedniego programu badawczo-rozwojowego, realizowanego w skali
górnictwa węgla kamiennego. Wciąż z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej wydobywamy
około 9 min ton węgla, a problemy ochrony środowiska i braku akceptacji dla szkód
górniczych — wcale nie maleją.
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4. Strategiczny cel utrzymania konkurencyjności polskiego węgla kamiennego na
rynku krajowym i w eksporcie — a wkrótce w gospodarce Unii Europejskiej —
wymaga skutecznego wydźwignięcia eksploatacji prowadzonej z podsadzką hydrauliczną
z modernizacyjnego opóźnienia. Jest to zadanie realne — w znacznym stopniu przygotowane. Niezbędny wysiłek organizacyjny i finansowy może przynieść duże efekty
ekonomiczne oraz społeczne, w aspekcie efektywnego zatrudnienia załóg górniczycłi i oclirony
środowiska.
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On the costs and chances of utilization of hydraulic filling
in the hard coal mining industry
Abstract
In the paper, basie categories of the cost of utilization of hydraulic filling in the hard
coal mining industry have been determined and their functioning in mining practice
eiucidated. The trends have been considered, for the Polish Peoples Republic and market
transformation periods, of the index of production concentradon in caving and filling
longwails as the principal measure of competitiveness of these technologies. It has been
pointed at the causative grounds of Iow effectiveness of the so far realized modernization
direction of filling longwalls.
The most important difficulties have been discussed that appeared during the initial
trials to apply movable fili stoppings and still non-exploited, possibilities to overcome those
difficulties through applying movable ES-type membrane stoppings. The paper has been
ended with a summary of the presented review followed by conclusions.
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Identyfikacja kosztów wydobycia i przeróbki węgla kamiennego
Słowa kluczowe
Koszty wydobycia

- koszty przeróbki

- model rachunku kosztów - stanowiska

kosztów

Streszczenie
Górnictwo węgla kamiennego, z racji swojej specyfiki wynikającej między innymi
z warunków geologiczno-górniczych, charakteryzuje się dużą liczbą stanowisk powstawania
kosztów. Przyjęcie koncepcji rachunku kosztu ciągnionego powoduje rozdział kosztów na
bloki technologiczne wydobycia węgla kamiennego. Sumowanie kosztów tych bloków daje
w efekcie koszt własny wydobycia węgla. Podobny model rachunku kosztów własnych
zaproponowano dla przeróbki węgla, gdzie podziału zakładu przeróbczego na stanowiska
powstawania kosztów dokonano przyjmując jako kryterium możliwość określenia kosztów
pozyskania poszczególnych produktów handlowych.

1. Wstęp
Zmiany zachodzące w systemie gospodarczym kraju powinny doprowadzić do właściwego
ukształtowania relacji pomiędzy kopalniami a otoczeniem. W warunkach gospodarki rynkowej,
której podstawy w kraju są tworzone, zarówno istnienie, jak i dalszy rozwój kopalń
uzależnione są w dużej mierze od zapewnienia środków finansowych niezbędnych do
opłacenia zasobów zaangażowanych w pozyskanie węgla.
Optymalizacja działalności kopalń, w tym również zakładów przeróbczych, z punktu
widzenia kryteriów finansowych jest w warunkach gospodarki rynkowej koniecznością.
Takim uniwersalnym kryterium finansowym dla wszystkich przedsięwzięć gospodarczych
jest zysk. Nie negując jego roli, należy zwrócić uwagę na czynniki, które ograniczają
jego wykorzystanie. Tymi ograniczeniami są: czynnik czasu — dotyczący zwłaszcza
tych decyzji, których skutki rozłożone są na kilka lat — oraz element ryzyka i niepewności.
Jednym z istotnych elementów wpływających na wielkość zysku są koszty pozyskania
węgla (sortymentów handlowych). Do celów analizy strumieni pieniężnych wystarczająca
jest kalkulacja kosztów całkowitych, jednakże w wielu przypadkach (np. etapy: budowy,
rozbudowy, modernizacji) należy podjąć próbę kalkulacji kosztów jednostkowych.
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W pracy przyjęto koncepcję rachunku kosztu ciągnionego, którego graficznym obrazem
jest syntetyczny model blokowy. Powoduje to rozdzielenie kosztów na bloki technologiczne
wydobycia i przeróbki węgla kamiennego. Przyjęcie takiej idei rachunku jest słuszne, gdyż
węgiel, począwszy od wyrobiska eksploatacyjnego do wagonu na bocznicy kolejowej,
„przechodzi" przez różne stanowiska pracy, w których powstają koszty. Kolejne sumowanie
tych kosztów daje w efekcie koszt własny pozyskania węgla.
Na potrzeby tak rozumianego rachunku kosztów wykorzystano zmodyfikowany stanowiskowy układ kosztów.

2. Model rachunku kosztów wydobycia węgla surowego
Górnictwo węgla kamiennego charakteryzuje się specyficznymi warunkami działalności
produkcyjnej i procesem technologicznym, które detenninowane są zmiennością warunków
geologiczno-górniczych oraz wysokim stopniem zależności od warunków technicznych.
W kopalni węgla kamiennego liczba stanowisk pracy jest znaczna, toteż ustalenie bezpośrednio kosztów powstających bezwzględnie na każdym z nich byłoby bardzo trudne.
Dlatego wykorzystano ideę układu stanowiskowego — uproszczoną, polegającą na tym, że
wszystkie stanowiska pracy spełniające takie same lub bardzo podobne funkcje w procesie
eksploatacyjnym łączy się w jedno stanowisko kosztów. W konsekwencji jedno stanowisko
może występować w różnych oddziałach organizacyjnych, a w jednym oddziale występuje
wiele stanowisk kosztów. Takie ujęcie kosztów umożhwia:
— kontrolę przebiegu procesu produkcyjnego i zwracanie uwagi na te stanowiska,
w których następują odchylenia od normalnych przebiegów procesu,
— badanie wyników procesu wydobywczego,
— kontrolę zmian zachodzących w procesie technologicznym i poziomie kosztów
wydobycia w efekcie różnych rozwiązań tego procesu.
Problematyka kosztów, ich ewidencja, podział, rozliczanie są bardzo dobrze opisane
w literaturze; wymienić tutaj należy Wykaz... (1971), Projekt... (1972) oraz pracy takich
autorów jak: H. Przybyła (1994), A. Lisowski (1996), R. Mastej, Z. Właszczuk (1996),
J. Syrkiewicz, L. Misiórska (1996), L. Misiórska (1996) i innych.
Założenia do modelu okieślania kosztów wydobycia węgla kamiennego można ująć
następująco:
— wyznaczanie kosztów wydobycia jest oparte na rachunku ciągnionym,
— proces wydobycia jest traktowany jako strumień technologiczno-kosztowy przepływający przez poszczególne stanowiska pracy (miejsca powstawania kosztów), a więc wielkość
tych kosztów stopniowo, po przejściu przez kolejne stanowiska, jest powiększana,
— na potrzeby analizy jest wykorzystywany stanowiskowy układ rachunku kosztów,
— każde stanowisko to wypadkowa strumienia składowych rodzajowych kosztów prostych,
jak np. płace, energia i paliwa, materiały, amortyzacja środków trwałych, remonty oraz inne,
— całkowity koszt wydobycia węgla surowego jest sumą kosztów wszystkich stanowisk.
Proponowany model rachunku całkowitych kosztów wydobycia można wyrazić graficznie
w formie układu syntetycznego o strukturze blokowej (rys. 1). Ilustruje on zależność między
stanowiskami wykonującymi realizowany w nim proces produkcyjny wydobycia węgla
kamiennego a kalkulowanym rachunkiem kosztu własnego tego procesu.
242

Section I

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

Rys. 1. Schemat blokowy modelu kosztów własnych wydobycia węgla kamiennego
Fig. 1. Technological scheme of the prime costs in coal mining

Model dekretuje całość procesu wydobycia węgla kamiennego w dwóch układacłi
przestrzennycłi:
1. Układ pionowy — dekretujący proces produkcyjny na dwie strefy przestrzenne, a to:
— procesów produkcyjnycłi dołowych,
— procesów produkcyjnych powierzchniowych.
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2. Układ poziomy — dekretujący na trzy strefy przestrzenne, takie jak:
— strefa procesów przygotowania produkcji,
— strefa ciągu technologicznego produkcji zasadniczej,
— rejon działań zabezpieczenia procesu produkcyjnego.
W tak ujętym przestrzennie bloku procesu produkcyjnego wydobycia węgla zostaje
wydzielonych jedenaście stanowisk kosztowych dla głównych procesów składowych (przestrzenne rejony kosztowe), odpowiednio przyporządkowanych do wymienionych stref przestrzennych (rys. 1). Operacje obliczeniowe prowadzone w obrębie podanych jedenastu
stanowisk kosztowych określają tzw. techniczny koszt \vydobycia węgla surowego. Aby
uzyskać wielkość całkowitego kosztu własnego, należy uwzględnić jeszcze dodatkowe dwa'
stanowiska;
— kosztów wytwarzania, na które składają się: szkody górnicze, zużycie własne węgla.
zmniejszenia, koszty ogólnozakładowe, koszty ekspedycji (dwunaste stanowisko),
— kosztów sprzedaży (trzynaste stanowisko).

3. Model rachunku kosztów przeróbki węgla kamiennego
Identyfikacja kosztów w zakładach przeróbki węgla jest prowadzona od momentu
poddania węgla surowego procesom uszlachetniania. Prowadzony rachunek kosztów dla
potrzeb księgowości uwzględnia te stanowiska ich powstawania, które wydzielone są
w oparciu o istniejące budynki lub obiekty zakładu przeróbczego bez uwzględnienia
jakiejkolwiek anaUzy procesu technologicznego, a zwłaszcza możliwości wykorzystania
zbieranych danych do analizy kosztów procesów przeróbczych. Tego rodzaju analiza nie
pozwala na prawidłową ocenę ekonomiczną procesów technologicznych (Blaschke W. 1978;
Mokrzycki E. 1989; Mokrzycki E., Blaschke S.A. 1991).
Zagadnienie podziału zakładu przeróbczego na stanowiska powstawania kosztów było
przedmiotem wielu prac krajowych (Wykaz... 1971; Projekt... 1972; Blaschke W., Mokrzycki E. 1973; Blaschke W. 1975; Stępiński W., Blaschke W. L976; Blaschke W. 1978;
Dąbrowska A. 1978; Mokrzycki E. 1989; Blaschke W. i in. 1996) i zagranicznych (Flehming
S. 1952; Kie! O. 1959; Bartuszies K.H. 1960; Eckstein D., Rosner W. 1962; Jorzyk S.
1965; Leininger D. i in. 1969). Ponadto obszerne omówienie problemu szczegółowego
podziału zakładu przeróbczego na stanowiska powstawania kosztów, nazywane także blokami
t

technologiczno-maszynowymi, znaleźć można w Przeglądzie Górniczym (Blaschke W. i in.
1992a; Blaschke W. i in. 1992b; Blaschke W. i in. 1992c; Blaschke W. i in. 1992d).
Zakłady przeróbcze różnią się rozwiązaniami układów technologiczno-maszynowych,
które wynikają z założonego celu oraz zakresów wzbogacania. Dlatego też można
wyróżnić szereg modeli technologicznych, do których klasyfikowane są zakłady przeróbki węgla (Drogori W., Orzechowski J. 1977; Drogoń W. 1984; Drogoń W. 1985;
Drogoń W. 1987).
W celu przedstawienia modelu rachunku kosztów wzbogacania węgla, hipotetyczny
zakład przeróbczy, obejmujący wszystkie operacje technologiczne, został podzielony na
stanowiska powstawania kosztów (rys. 2). W danym zakładzie przeróbczym należy zidentyfikować rodzaj stosowanych w nich operacji, a następnie przypisać j e do stanowisk
powstawania kosztów (Mokrzycki E. 1989; Blaschke W. i in. 1996).
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Procesy przeróbki węgla w zakładach przeróbczych ułożone są w określone ciągi
technologiczne charakteryzujące się specyficznymi dla nich maszynami i urządzeniami.
Węgiel surowy „po wejściu" na zakład przeróbczy zostaje rozdzielony na oddzielne strugi,
które poddawane są wspólnym lub rozłączym operacjom (rys. 2). Istotne jest, ażeby w każdej
strudze węgla dokładnie określić stanowiska powstawania kosztów, gdyż efektem końcowym
każdej strugi są produkty handlowe.
Podział zakładu przeróbczego na stanowiska kosztów oparto na następujących przesłankach:
— układ powinien pozwolić na określenie kosztów własnych pozyskania poszczególnych
produktów handlowych,
— proces przeróbczy jest traktowany jako strumień technologiczno-kosztowy przepływający przez poszczególne stanowiska pracy, a liczbę strumieni wyznacza liczba produktów
końcowych.
Przedstawiony model (rys. 2) uwzględnia wszystkie możliwe warianty przeróbki węgla
kamiennego, a mianowicie przeróbkę:
— klas grubych — ziarna powyżej 120(200) mm,
— klas ziarnowych średnich — ziarna od 10 (20) do 120 (200) mm,
— klas miałowych — ziarna od 0,5 do 10 (20) mm,
— ziarn najdrobniejszych — ziarna <0,5 mm,
~ produktów pośrednich (przerostów) będących produktami końcowymi,
— produktów niewzbogaconych.
Oczywiście nie ma zakładu przeróbczego, w którym byłyby stosowane te wszystkie
warianty, stąd też w modelu kosztów procesy nie występujące będą musiały być eliminowane.
Procesy przeróbcze podzielono według układu poziomego dekretującego koszty na cztery
rejony przestrzenne:
— przygotowanie procesu — cztery stanowiska powstawania kosztów,
— operacje główne — sześć stanowisk powstawania kosztów,
— operacje pomocnicze — pięć stanowisk powstawania kosztów,
— operacje uzupełniające — sześć stanowisk powstawania kosztów.
Koszt całkowity będzie sumą poszczególnych kosztów stanowiskowych. Koszty przeróbki
oddzielnych klas ziarnowych składać się będą z kosztów operacji głównych, do których
będą dodawane koszty pozostałych operacji po uwzględnieniu następujących zasad:
— koszty z operacji wspólnych obciążają koszty poszczególnych strumieni proporcjonalnie
do wychodu poszczególnych sortymentów,
— koszty operacji pomocniczych obciążają koszty poszczególnych strumieni proporcjonalnie do otrzymywanych z nich produktów (odpady, muły, obciążnik itp.),
— koszty operacji uzupełniających obciążają koszty poszczególnych strumieni proporcjonalnie do ilości produktów handlowych.
Stanowiska powstawania kosztów, które obciążają lub mogą obciążyć koszt przeróbki
poszczególnych klas ziarnowych, przedstawiono na rysunku 2 w postaci bloków przecinających
odpowiednie strumienie.
W krajowej praktyce określania kosztów własnych węgla kamiennego prowadzi się
liczenie średnich kosztów pozyskania 1 tony produktu końcowego. Tego rodzaju rachunek
nie uwzględnia parametrów jakościowych produktów końcowych i z tego względu porównywanie kosztów jednostkowych otrzymania 1 tony różnych produktów handlowych węgla
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przy aktualnym sposobie liczenia jest w zasadzie nieporozumieniem. Nieporozumienie polega
na nie uwzględnieniu oczywistego faktu, że z 1 tony węgla surowego można otrzymać,
dzięki procesom przeróbczym, wiele koncentratów różniących się parametrami jakościowymi.
Zmiana tych parametrów jest związana jednak ze zmianami ilościowymi, przy czym zmiany
te nie są proporcjonalne do określonego parametru jakościowego (np. zawartości popiołu
czy wartości opałowej).
Zmiany ilościowe (tzw. wychód koncentratu) w zależności od zawartości popiołu są
określone krzywą wzbogacania, a w zależności od wartości opałowej — krzywą wartości
opałowych. Krzywe te mają kształty krzywych wykładniczych i są indywidualne dla każdego
pokładu węglowego i dla klasy ziarnowej.
W zależności od przyjętej głębokości wzbogacania, odpowiadającej zadanym parametrom
jakościowym, koszty wydobycia i przeróbki muszą byc przeliczane na inną ilość (wyrażoną
w tonach) produktu końcowego. Przeliczenia te nie mogą być proporcjonalne, lecz zgodne
z danymi określonymi przez krzywe wzbogacania (Blaschke W. i in. 1992a).

4. Podsumowanie
Podane rozważania wskazują na konieczność innego podejścia do rachunku kosztów wydobycia
i przeróbki węgla. Nie można przyjmować, jak to się dzieje dotychczas, jednakowego kosztu
jednostkowego dla każdego produkowanego przez zakład górniczy sortymentu — niezależnie
od tego, czy jest on wzbogacony czy nie, oraz niezależnie od tego, jakie ma parametry jakościowe.
Nie można także porównywać kosztów produkcji 1 tony węgla pomiędzy kopalniami bez uwzględnienia porównywalności parametrów jakościowych. Możliwości zakładów przeróbczych pozwalają na szerokie zmiany parametrów jakościowych, a tym samym na optymalizację głębokości
wzbogacania z uwzględnieniem charakterystyk jakościowych węgla, kosztów wydobycia i jego
przeróbki oraz wymagań odbiorców.
Obecnie w negocjacjach pomiędzy kopalnią, a więc producentem, a odbiorcą informacje
kosztowe mają coraz bardziej decydujące znaczenie. Gospodarka rynkowa zmusi producentów
węgla do konkurencji, gdzie podstawą negocjacji cenowych będą koszty pozyskania sprzedanego węgla.
Znajomość całkowitych kosztów pozyskania i przeróbki węgla z poszczególnych głównych,
stanowisk powstawania kosztów oraz cen węgla wynikających z jakości umożliwią powstanie
sprzyjających warunków przyspieszenia procesu dostosowania górnictwa węgla kamiennego
do wymogów gospodarki rynkowej.
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Production and preparation costs Identification of hard coal
Abstract
The specific of coal mining causes that costs of production arise in many different
places. The paper presents the concept of summing up the costs from identified functional
blocks treated as a main sources of costs to the finał costs of production. The similar
method is used to divide the preparation plant into technological blocks with identified
costs. The method allows to establish costs of production of each saleable product of coal
preparation plant.
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Geostatystyka jako narzędzie obniżenia kosztów działalności
geologicznej w kopalni
Słowa kluczowe
Geostatystyka

- kriging - opróbowanie

złóż -

anizotropia

Streszczenie
Przedstawiono przedmiot i zaicres geostatystyki oraz w jej ramach metodykę badania
zmienności parametrów złożowych na tle klasycznej metody statystycznej. Scharakteryzowano
podstawy krigingu — oryginalnej, geostaty stycznej procedury szacowania jakości kopalin
i zasobów złóż. Wskazano, z podaniem przykładów, możliwości zastosowania geostatystyki
do racjonalizacji działalności geologicznej w kopalni, a w szczególności: optymalizacji
interwału opróbowań w wyrobiskach górniczych i wielkości pobieranych w nich próbek,
weryfikacji wiarygodności map izoliniowych, optymalizacji procesu przygotowania próbki
do analizy chemicznej.

1. Przedmiot geostatystyki
Za twórcę geostatystyki określanej również jako teoria zmiennych zregionalizowanych
uważa się G. Matherona, który przedstawił jej zasady w obszernej monografii zatytułowanej
„Traktat o geostatystyce stosowanej", wydanej w latach 1962—1963 w Paryżu. Podstawowym
i pierwszym zastosowaniem geostatystyki Jest ocena parametrów i zasobów złóż kopalin
stałych przy wykorzystaniu teorii funkcji losowych jak również rozwiązywanie innych zadail
natury geologiczno-górniczej, jak np. optymalizacja rozpoznania i opróbowania złóż, projektowanie eksploatacji uśredniającej i optymalnych kierunków eksploatacji złoża. Zagadnienia
te były tematem wielu publikacji i opracowań książkowych, z których ważniejsze wymieniono
w wykazie literatury (David 1977, 1988; Journel, Huijbregts, 1978; Clark, 1979; Isaaks,
Srivastava, 1989). Ostatnie lata zaowocowały zastosowaniami geostatystyki również w innych
dyscyplinach geologicznych takich, jak: hydrogeologia (Samper, Carrera, 1990) i geologia
naftowa (Hohn, 1988), jak również w tak odległych od geologii naukach jak: medycyna,
leśnictwo, rybołówstwo.
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2, Zasady geostatystyki
Geostatystyka traktuje parametr geologiczny jako tzw. zmienną zregionalizowaną, posiadającą zarówno aspekt losowy (składnik losowy) jak i strukturalny (składnik nielosowy)
zmienności. Takie podejście odróżnia geostatystykę od klasycznej statystyki, stosowanej
w geologii już od przełomu XIX i XX wieku, która zakłada wyłącznie czysto losową
zmienność badanego parametru geologicznego. Klasyczny, statystyczny opis zmienności,
w pełni wystarczający dla rozwiązywania zadań geologiczno-górniczycłi, winien zawierać
poza rozkładem empirycznym i jego modelem teoretycznym, zestaw podstawowycłi miar
zmienności, reprezentowanych przez np. średnią arytmetyczną (x), wariancję (s^), odcłiylenie
standardowe (s), współczynnik zmienności (v), współczynnik asymetrii (gi) i ekscesu (g2).
Znajomość wielkości tych parametrów umożliwia oszacowanie wielkości błędów ocen
średniej wartości parametru w złożu lub jego partiach. Bezwzględny błąd standardowy
określa się ze wzoru:

s
a/n

(1)

Vn

(2)

zaś wzgłędny błąd standardowy ze wzoru:

£w —

gdzie:
N — liczba danych (próbek pobranycłi w ocenianej partii złoża).
Występowanie w zmienności parametru składnika nielosowego, wyrażającego pewne
prawidłowości jego zróżnicowania, czyni statystyczny opis zmienności niewystarczającym.
Tę lukę wypełnia geostatystyka, wprowadzając do opisu zmienności funkcje charakteryzujące bądź podobieństwo wartości parametru (autokorelacja) bądź ich zróżnicowanie
(semiwariogram) przyporządkowane odległościom między punktami opróbowań (pomiarów). W geostatystyce preferuje się tę drugą funkcję zwaną semiwariogramem (półwariogramem).
Dla dyskretnej sieci opróbowań jej wartości określa się ze wzoru:
Nh
1

^^^ = ^
2 . (^i+h - Zi)
^^^ kl

2

(3)

gdzie:
Zj, Zj+h — wartości parametru geologicznego w punktach odległych o h (z pewną
tolerancją przedziałową Ah przy nieregularnej sieci opróbowań),
Nh — liczba par próbek odległych o h (±Ah).
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Oprócz semiwariogramu bezwzględnego często oblicza się semiwariogram relatywny:

ni^(h)

(4)

gdzie:
in(h)
średnia wartość parametru dla wszystkich próbek wykorzystanych w obliczeniu
7(h) dla kroku h.
Semiwariogram relatywny niweluje (przynajmniej częściowo) niejednorodność rozmieszczenia wartości parametru, wyrażającą się zróżnicowaniem poziomów jego średnich w różnych częściach złoża.
Dla rozwiązywania zagadnień geologiczno-górniczych uzyskany — na podstawie danych
empirycznych (opróbowania) — punktowy semiwariogram, zastępowany jest przez przybliżającą go, jedną z dozwolonych przez teorię geostatystyki, funkcję analityczną. Ujęta w ten
sposób, w postaci modelu teoretycznego, struktura zmienności może być wykorzystana
w sztandarowej, geostatystycznej procedurze szacowania średnich wartości parametrów i zasobów złoża, zwanej krigingiem. Nazwa ta została wprowadzona przez G. Matherona dla
uczczenia Danie Krige'a geologa z RPA, który stworzył podwaliny procedury. W krigingu
nieznana, rzeczywista średnia wartość parametru w złożu lub jego fragmencie lub punkcie
ustalana jest jako średnia ważona postaci:
N
*

Zk

(5)

i=l

gdzie:
Zj — wartość parametru w i-tym punkcie opróbowania,
Wj — współczynnik wagowy krigingu.
Współczynniki wagowe dobiera się w ten sposób, aby zapewnić nieobciążoność estymatora
wartości średniej (niewystępowanie błędu systematycznego) oraz jego maksymalną efektywność (tzn. minimalizację wielkości wariancji błędu oceny, a więc i najwyższą dokładność
w klasie estymatorów liniowych). Szczególnie cenna jest ta druga własność estymatora,
stanowiąca o przewadze procedury krigingu nad innymi metodami szacowania średnich
i interpolacji punktowej.
Niewiadome współczynniki wagowe Wj wyznacza się z układu równań krigingu, który
w uproszczonej formie można zapisać (notacja wg J. C. Davisa, 1977):
7(Si,Sj)

1

Wi

Y(Si,A)

1

1

•

1
gdzie:
Y(Si,Sj) próbki Sj i S;,
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wartość semiwariogramu (odczytana z modelu) dla odległości dzielącej
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y(Si, A) — średnia wartość semiwariogramu między próbką Si i polem A (punktem),
dla którego szacuje się średnią wartość parametru.
Wyznaczenie współczynników wagowych pozwala na oszacowanie wielkości wariancji
błędu oceny ze wzoru:
N

c^k = X

'

A) + A, - y ( A , A )
(7)

gdzie:
Y(A, A) — średnia wartość semiwariogramu w obrębie ocenianego pola,
X — mnożnik Lagrange'a.
Stąd bezwzględny błąd krigingu wynosi z^ =

zaś błąd względny wyznaczony jest

z formuły:
ewk = ^

Zk

• 100%

(8)

Przy stosowaniu semiwariogramów relatywnych otrzymywany błąd jest błędem względnym.
Jak widać z układu równań (6) i wzoru (7). procedura krigingu uwzględnia wzajemną
konfigurację punktów opróbowań (poprzez macierz y (Si, Sj)), lokalizację punktów opróbowań
względem ocenianego fragmentu złoża lub punktu (poprzez macierz y(Si, A)) oraz wielkość
i kształt ocenianego fragmentu złoża (poprzez macierz y(A, A)).

3. Geostatystyka w geologii górniczej
Geostatystyka znajduje szereg zastosowań w działalności geologiczno- górniczej na złożu.
Do najważniejszych z nich należą:
a) ocena zasobów i jakości kopaliny (średnich wartości parametrów złożowych) oraz
błędów oszacowań,
b) szacowanie błędu oceny powierzchni złoża (błąd geometryczny),
c) ilustracja rozmieszczenia wartości parametrów geologicznych za pomocą map izoliniowych (interpolacja),
d) projektowanie rozpoznania złoża za pomocą otworów wiertniczych (kształt i orientacja
sieci, rozstaw otworów),
e) optymalizacja opróbowania złoża (wielkość, kształt, orientacja i rozstaw próbek),
O projektowanie eksploatacji uśredniającej zawartość składnika użytecznego,
g) szacowanie średnich zawartości składnika użytecznego powyżej różnych zawartości
brzeżnych.
Wiele z wymienionych możliwości zastosowań geostatystyki, prowadzi do obniżenia
szeroko rozumianych kosztów prac geologicznych. Wybrane aspekty takiej działalności
przedstawiono w rozdz. 4.
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4. Przykłady zastosowań geostatystyki w obniżeniu kosztów działalności geologicznej
4.1. O p t y m a l i z a c j a

rozstawu

próbek

w

wyrobiskach

górniczych

Racjonalnym kryterium doboru właściwego rozstawu próbek wydaje się przyjęcie odpowiedniej (maksymalnej) wielkości błędu oceny średniej wartości reprezentatywnego parametru złożowego lub zasobów kopaliny. Pewne trudności powstają w kwestiach wielkości
obszaru, do którego winna odnosić się ocena jakości kopaliny lub zasobów złoża. O ile
bowiem w skali całego złoża osiąga się na ogół oczekiwane i akceptowalne dokładności
oszacowań, o tyle w skaH jego części zachodzi dobrze znane zjawisko regresji stopnia
rozpoznania, polegające na obniżeniu dokładności związanej ze zmniejszeniem liczby punktów
opróbowań. W skali elementarnych jednostek obliczeniowych zasobów odpowiadających
blokom obliczeniowym ilustruje je przykład przedstawiony na rysunkach 1 i 2. Dla partii
złoża Zn-Pb Trzebionka, wykształconej jako ławice blendowe o teksturach warstwowanych,
scharakteryzowano zmienność zawartości sumy metali [Zn+Pb] metodą statystyczną oraz
opisano strukturę ich zróżnicowania metodą geostatystyczną za pomocą semiwariogramu
(rys. 1). W oparciu o obie charakterystyki, dla kwadratowego w planie bloku obliczeniowego
o rozmiarach: 120 X 120 m, oszacowano wielkości względnych błędów oceny średniej
zawartości sumy metali metodą statystyczną (wzór 2) i krigingu (wzory: 5—8) dla różnych
rozstawów próbek w wyrobiskach górniczych. Wyniki obliczeń zestawiono na rysunku 2.
a)
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Rys. 1. Statystyczny opis zmienności (a) i geostatystyczna charakterystyka struktury zróżnicowania
(b) zawartości [Zn+Pb] w złożu Trzebionka
Fig. i. a — Histogram and statistics of the [Zn+Pb] contents in the Zn-Pb ore deposit (Trzebionka mine),
b - EmpiricaJ semivariograms and spherical models of the [Zn+PbJ contents (InvCov — above,
Rełative — below)
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Rys. 2. Warianty opróbowania złoża Zn-Pb w wyrobiskach konturujących blok obliczeniowy (a) i wykres
zależności względnego (standardowego) błędu oceny średniej zawartości [Zn+Pb] od rozstawu próbek (b)
N — liczba próbek, Ah — rozstaw próbek, Zwk — błąd krigingu, Ews — błąd statystyczny,
1 — opróbowanie ciągłe wyrobisk, 2 — miejsce pobrania próby bruzdowej
Fig. 2. Dependence between relative kriging standard errors (Ewk), relative standard errors of mean obtained
from classical statistical formuła (Ews) and sampUng interval (Ah) in mine workings of the Zn-Pb ore deposit
(Trzebionka mine)

Procedura krigingu pokazuje, iż nawet w przypadku hipotetycznego ciągłego opróbowania
wyrobisk górniczycti, błąd oceny w skali pojedynczego bloku obliczeniowego jest duży
(17,9%). Zwraca również uwagę fakt, iż stosowanie rozstawu próbek z przędziwu 10—20 m
zwiększa ten błąd jedynie nieznacznie i ten przedział może być zalecany jako właściwy
dla doboru interwału opróbowania. W porównaniu ze stosowanym wcześniej interwałem
5 m, oznacza to znaczne, bo 2—4-krotne rozrzedzenie sieci opróbowań i co za tym idzie
znaczące obniżenie kosztów opróbowania, związane z 2—4-krotnie mniejszą ilością analiz
chemicznych i w takim samym stopniu redukcją zakresu kosztownych przygotowań próbek
do analiz. Na tle metody geostatystycznej, bezkrytycznie zastosowana metoda statystyczna
prowadzi do nierealistycznie niskiej oceny błędu przy opróbowaniu ciągłym wyrobisk (0,4%).
Uzyskane oszacowania błędów wydają się wysokie na tle zaleceń odnośnie dokładności
szacowania jakości i zasobów kopaliny dla rozpoznania eksploatacyjnego (dopuszczalny
błąd standardowy: 5%). Należy jednak zwrócić uwagę, iż wyeksploatowany w okresie
rozliczeniowym, tzn. 1 roku, obszar złoża pochodzi zazwyczaj z kilku lub kilkunastu miejsc
(przodków, oddziałów), na ogół znacznie oddalonych od siebie. Sytuację tę zilustrowano
na przykładzie dokładności oceny średniej zawartości [Co] w złożu Lubin. Obszar wyeksploatowany w ciągu 1 roku ma powierzchnię około 700 000 m^. Przyjmując dla celów
obliczeniowych zwarty obszar o formie kwadratu, daje to długość boków 830 m.
Przeciętna wielkość względnych błędów oceny określona metodą krigingu dła relatywnego
modelu zmienności (rys. 3) wynosi 33,3%. Faktycznie eksploatacja odbywa się w 11
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Rys. 3. a — Szkic opróbowania złoża Cu-Ag Lubin w wyrobiskach górniczych dla oceny zawartości [Co],
b — Geostatystyczny (relatywny) model zróżnicowania [Co] w złożu bilansowym, c, d — Histogramy
błędów względnej oceny średniej zawartości [Co] w blokach o rozmiarach: 830 x 830 m (c)
i 250 X 250 m (d)
Fig. 3. a — Sample location in the mine workings of the Cu-Ag ore deposit (Lubin mine), b — Empirical
(relative) semivariogram and compound model of the [Co] content, c, d — Histograms of relative kriging
standard errors of mean [Co] estimation for blocks: 830 x 830 m, (c) and 250 x 250 m (d)

oddziałach wydobywczych. Zakładając również, iż powierzchnie partii złoża eksploatowanego
w poszczególnych oddziałach są zbliżone i przypisując im dla uproszczenia formy kwadratu
w planie, oszacowanie błędów metody krigingu powtórzono tym razem dla bloków
250 X 250 m. Suma powierzchni takich 11 bloków daje w przybliżeniu całkowitą wyjs'ciową
powierzchnię 700 000 m . Przeciętny błąd dla pojedynczego bioku wynosi 38,5%. Zważywszy
jednak na niezależność ocen między poszczególnymi oddziałami, wynikającą z ich znacznego
oddalenia, przekraczającego zasięg autokorelacji pierwiastka, do oszacowania błędu dla
Sekcja I

257

School of Underground Mining '99
całego

obszaru można zastosować statystyczną formułę (2), co daje wielkość
38 5%
e^ =
= 11,6%. Taka dokładność może być już w pełni zaakceptowana biorąc pod

uwagę, iż [Co] jest tylko pierwiastkiem towarzyszącym złożom Cu-Ag w LGOM. Oznacza
to jednocześnie, iż stosowany interwał opróbowania, ze względu na ten pierwiastek (-200 m)
można uznać za właściwy.
4.2. D o b ó r

właściwej

wielkości

próbek

Identycznie jak w przypadku optymalizacji interwału opróbowań, jako kryterium doboru
racjonalnej wielkości próbek może służyć dopuszczalny błąd oceny wartości średniej
w określonym fragmencie złoża, wyznaczony metodą geostatystyczną. Zagadnienie to jest
złożone i wymaga indywidualnego podejścia w każdej konkretnej sytuacji. Postać semiwariogramów, podobnie jak i krzywych rozkładów wartości badanego parametru, uzależniona
jest od stosowanego systemu opróbowania. Ze wzrostem wielkości próbek obserwuje się
odpowiednie zmniejszenie statystycznych miar rozrzutu (wariancji, odchylenia standardowego,
współczynnika zmienności) oraz zmniejszenie asymetrii rozkładu, zaś w przypadku semiwariogramów — obniżenie jego wartości.
Charakter zmian semiwariogramów zależy od sposobu powiększania próbki. Przy stosowaniu wierceń o większej średnicy lub pobieraniu z wyrobisk górniczych próbek bruzdowych o zwiększonej powierzchni przekroju poprzecznego (w praktycznie osiągalnych
granicach), fakt ten znajduje widoczne odzwierciedlenie jedynie w przypadku wyrazu
wolnego semiwariogramu (Co), charakteryzującego zmienność lokalną i zarazem składnik
losowy zmienności w myśl formuły:

C() ( V )

vo

(9)

gdzie:
Co(vo), V() — odpowiednio; zmienność lokalna określona dla próbek pobranych ze złoża
o objętości vo,
CQ(V), V — odpowiednio: prognozowana zmienność lokalna dla próbek o objętości v.
Pozostałe parametry semiwariogramu nie ulegają praktycznie zauważalnym zmianom
wartości.
Zagadnienie to zilustrowano na przykładzie zawartości [Co] w złożu Cu-Ag Lubin,
określając przeciętne wielkości błędów w bloku o powierzchni 250 x 250 m oraz w obszarze
rocznej produkcji rudy (11 oddziałach) przy następujących wariantach wielkości próbek:
2vo, 4vo, 8vo, 16vo (gdzie V() — masa próbek pobieranych ze złoża bilansowego o masie
około 2 kg). Rozpatrzono przy tym 5 hipotetycznych wariantów struktury zróżnicowania
[Co]:
— dwa skrajne: nielosowy (Co = 0) i czysto losowy (Co = 100%),
— oraz mieszane, o różnym udziale składnika losowego [Co] w całkowitej zmienności
CO-HC] ( 2 5 % , 5 0 % ,
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Wyniki ujęte w tabeli I wskazują jednoznacznie, iż zauważalne obniżenie wielkości
błędu względnego stwierdza się jedynie w przypadku przewagi składnika losowego (> 50%)
nad nielosowym, a w przypadku jego wyraźnej dominacji (>75%) następuje znaczące
zwiększenie dokładności oszacowania ze wzrostem wielkości próbki.
Tabela 1. Zestawienie przeciętnych wielkości względnych (standardowych) błędów oceny [Co] w złożu
bilansowym w blokach: 250 x 250 m dla różnych wielkości próbek (v) i wariantów struktury zmienności
pierwiastka

f UL =

Co
C + Cu

100%

V

/

Table 1. Relative standard kriging errors of mean [Co] content estimation for blocks: 250 x 250 m in the
Cu-Ag ore deposit — Lubin niine (v — voIume of sample, u^^ — relative contribution of random part
•

>

C
variability in the total [Co] content variability)

•

100%

V

UL
0%

25%

50%

75%

100%

/

V = V()

VI = 2v()

V2 = 4v()

37,9

37.9

37,9

37,9

37,9

(11,4)

(11,4)

(11,4)

(11,4)

(11,4)

43,3

38,6

35,9

34,4

33,6

(I3J)

(116)

(J0.8)

(10,4)

(10,1)

46,5

38,6

33,5

30,5

28,7

(14,0)

(11,6)

(10,1)

(9,2)

(8,7)

48,3

37,5

30,2

25,6

22,7

(14,6)

(11.3)

(9,1)

(7,7)

(6,8)

48,9

34,6

24,5

17,3

12,2

(14,7)

(10,4)

(7,4)

(5,2)

(3,7)

V3 =

8v()

V4 =

16v{)

V() — masa próbki pobieranej przez służby kopalniane. Co — składnik losowy zmienności (zmienność lokalna),
C - składnik nielosowy zmienności (strukturalny); zastosowano model sferyczny (relatywny): Co + C = 1,2;
a = 300 m; ( ) — w nawiasach błąd względny dla oceny zawartości średniej [Co] w obszarze rocznej produkcji
rudy Cu-Ag (II oddziałów wydobywczych).

Tak więc w przypadku silnie zaznaczonego składnika nielosowego zmienności (wspartego
dużym zasięgiem autokorelacji), co generalnie stwierdza się w przypadku [Co], pobieranie
większych próbek mijałoby się z celem i byłoby nieracjonalne, zważywszy konieczność
zwiększenia nakładów związanycti z samą czynnością pobierania próbek, a przede wszystkim
wzrost kosztów przygotowania próbek do analizy.
4.3. D o b ó r

optymalnego

kształtu

sieci

opróbowań

W warunkacłi izotropowej struktury zmienności parametrów złożowych jego najlepszą
ocenę zapewnia izotropowa siec opróbowań. Przy projektowaniu rozmieszczenia otworów
wiertniczych należy wówczas rozpatrzyć możliwość zastosowania sieci trójkątnej (równobocznej), kwadratowej lub sześciobocznej (heksagonalnej). W przypadku opróbowania
wyrobisk górniczych, rozmieszczenie punktów opróbowań zdeterminowane jest w pewnym
sensie sposobem rozcięcia złoża. W tej sytuacji, o izotropowości sieci można mówić
jedynie w odniesieniu do wyrobisk górniczych opróbowanych ze stałym interwałem,
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bez względu na ich orientację. Występowanie wyraźnej anizotropii struktury zmienności,
wyrażającej się silnym zróżnicowaniem wartości semiwariogramów kierunkowych dla
różnie zorientowanych linii zliczeniowych wymaga uwzględnienia tego faktu przy projektowaniu kształtu sieci otworów wiertniczych i sieci opróbowań wyrobisk górniczych.
Gwarancją równomiernego rozpoznania badanego parametru złożowego jest wówczas
siec anizotropowa dostosowana do orientacji osi anizotropii i jej siły. Ortogonalność
kierunków maksymalnej i minimalnej zmienności pozwala na zastosowanie sieci prostokątnej o bokach równoległych do tych kierunków, przy czym stosunek długości
boków winien być zbliżony do wskaźnika anizotropii, charakteryzującego stosunek maksymalnej i minimalnej zmienności.
Zagadnienie anizotropii struktury zróżnicowania zilustrowano na przykładzie zawartości
Ag] w złożu Cu-Ag Polkowice (rys. 4). Pierwiastek ten wykazuje tzw. anizotropię
geometryczną, polegającą na zróżnicowaniu wyłącznie zasięgów semiwariogramów (zasięgów
autokorelacji — a), przy identycznych wartościach pozostałych parametrów. W kierunku
maksymalnej zmienności (ENE-WSW) zasięg autokorelacji wynosi 600 m, zaś w kierunku
minimalnej zmienności (NWN-SES) 1200 m, a więc jako wskaźnik anizotropii można
przyjąć: 2. Anizotropowy model zmienności (rys. 5a) zastosowano do oceny średniej
zawartości [Ag] w partii złoża o rozmiarach 400 x 400 m, w której w wyrobiskach
górniczych pobrano 48 próbek ze stałym rozstawem: 50 m (rys. 5b). Względny (standardowy)
błąd tej oceny określony metodą krigingu wynosi: 7,9%.
1000

-UD

-800

- 600

-WD

-203

1000

Rys. 4. Mapa izoliniowa wartości semiwariogramów kierunkowych zawartości [Ag] w złożu Cu-Ag
Polkowice
Fig. 4. Contour map of directionał semivariograms values of the [Ag] content in the Cu-Ag ore deposit

Procedurę krigingu powtórzono dla anizotropowej sieci opróbowań o rozmiaracłi:
80 X 40 m, dostosowanych do wielkości anizotropii. Dla takiego wariantu sieci analogiczny błąd oceny jest niższy i wynosi: 7,7%, pomimo że ilość pobranych próbek
jest mniejsza (42).
Znajomość geostatystycznie opisanej anizotropii pozwala więc na optymalizację kształtusieci, rozumianej jako minimalizacja nakładów na opróbowanie przy zachowaniu lub nawet
poprawie dokładności oszacowania jakości lub zasobów kopaliny.
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Rys. 5. a — Model anizotropowy zmienności [Ag] w złożu Cu-Ag Polkowice, b — Dwa warianty sieci
opróbowań złoża w wyrobiskach górniczych; 1 — sieć izotropowa: 50 x 50 m, 2 — sieć anizotropowa:
40 X 80 m
Fig. 5. a — Geometrie anizotropie model of the [Ag] content variability in the Cu-Ag ore deposit
(Polkowice mine), b — Two variants of sampling grids in mine workings: 1 — isotropic: 50 x 50 m,
2 — anisotropic: 40 x 80 m

4.4. M a p y

rozmieszczenia

wartości

parametrów

złożowych

Mapy izoliniowe, ilustrujące rozmieszczenie wartości parametrów złożowych (miąższości
złoża, zawartości składników użytecznych lub szkodliwych, stropu i spągu złoża) stanowią
jeden z nieodzownych elementów graficznych dokumentacji geologicznej. Aktualnie sporządza
się je głównie za pomocą komputerów, przy zastosowaniu różnych algorytmów interpolacyjnych (najczęściej z wagowaniem na odwrotność odległości lub kwadratu odległości
punktu interpolacji od punktów opróbowań). Geostatystyczna procedura krigingu może byd
również zastosowana z powodzeniem jako procedura interpolacyjna przy wykorzystaniu
wzorów 5, 6, 7, po uprzednim wyznaczeniu modelu struktury zróżnicowania parametru. Jej
niezaprzeczalną zaletą jest — poza minimalizacją błędu — możliwość przedstawienia obok
mapy wartości analizowanego parametru również mapy błędów interpolacji. Zagadnienie to
zilustrowano na przykładzie zawartości [Cu] w złożu bilansowym Lubin, rozpoznanym za
pomocą otworów wiertniczych (rys. 6).
Interpolację zawartości wykonano metodą krigingu w sieci kwadratowej: 1 x 1 km,
a następnie wykreślono izolinie. Mapa izoliniowa zawartości [Cu] pokazuje sugestywnie
obraz pozornie uporządkowanego i płynnego rozmieszczenia tego metalu w złożu. Rzut
oka na towarzyszącą jej mapę błędów interpolacji przekonuje jednak, iż otrzymany obraz
jest mało wiarygodny, o czym świadczą wysokie wartości błędów względnych (standardowych) rzędu: 50—60%. W tej sytuacji, jedyną racjonalną ilustrację rozmieszczenia
wartości parametrów mogą dostarczyć bloki z uśrednionymi w ich obrębie wartościami
parametrów. Zagadnieniem, które należy tu rozwiązać, są rozmiary minimalne bloków.
Z reguły ustala się je metodą prób i błędów. W opisanym przypadku rozpatrzono 3 warianty
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Rys. 6. a

- Lokalizacja otworów wiertniczych w złożu Cu-Ag Lubin, b

Semiwariogram empiryczny

i model sferyczny zmienności [Cu'
Fig. 6. a

Drill-hole locations in the Cu-Ag ore deposit (Lubin mine), b

An empirical semivariogram

and a spherical model of the [Cu] content

bloków o rozmiarach: 1 x 1 km, 2 x 2 km i 3 x 3 km. Jak wynika z obliczeń dokonanych
z wykorzystaniem procedury krigingu, możliwe do zaakceptowania są bloki o rozmiarach
pośrednich między 2 x 2 km i 3 X 3 km, o przeciętnych wielkościach błędów odpowiednio:
20,9% i 15,7%. Warunek taki spełnia blok o rozmiarach: 2,5 x 2,5 km, z przeciętnym
błędem krigingu 18,1% i błędami skrajnymi od 13,5—23,6% (rys. 7). Należy przy tym
zauważyć, że błędy powyżej 20% skojarzone są jedynie z blokami skrajnymi, zlokalizowanymi
przy granicy złoża.
Przedstawiony sposób postępowania daje geologom podstawę decyzyjną co do celowości
wykonywania pewnych prac kameralnych, których wyniki są mało wiarygodne, a więc
mogą być uznane za niepotrzebne.
4.5. K o n t r o l a

procesu

przygotowania

próbki

do

analizy

chemicznej

Niewłaściwie zaprojektowany schemat przygotowania próbki do analizy chemicznej może
być z jednej strony źródłem poważnych błędów oznaczania zawartości składników rzutujących
na dokładność szacowania jakości kopaliny, zaś z drugiej strony prowadzić do znacznie
wyższej niż wymagana precyzji oznaczania, pociągającej za sobą nadmierny wzrost kosztów
procedury. Znalezienie racjonalnego i kompromisowego rozwiązania, minimalizującego obie
niekorzystne tendencje, możliwe jest w oparciu o formułę zaproponowaną przez P. Gy:
N
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gdzie:
Gr — wariancja relatywna (w ułamku dziesiętnym) błędu pomniejszania próbki pierwotnej
do rozmiarów próbki laboratoryjnej (naważki),
Qi — masy próbek w kolejnych etapach pomniejszania [g],
Ci — parametr opróbowania zależny od: kształtu okruchów, rozkładu ich masy, stopnia
oswobodzenia ziarn mineralnych ze zrostów oraz składu mineralnego [g/cm ],
dj — maksymalna średnica (zastępcza) okruchów [cm .
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Rys. 7. a — Mapa izoliniowa zawartości [Cu] w złożu Lubin wykonana na podstawie danych rozpoznania
wiertniczego, b — Mapa izoliniowa względnych (standardowych) błędów interpolacji (krigingu),
c, d — Względne (standardowe) błędy krigingu oceny średniej zawartości [Cu] w blokach: 1 x 1 km (c)
i 2,5 X 2,5 km (d)
Fig. 7. a — A contour map of point kriged estimates of the [Cu] content, b — A contour map of relative
kriging standard errors, c, d — A display of relative kriging standard errors of mean [Cu] content estimation
for blocks: I x i km (c) and 2,5 x 2.5 km (d)
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Przy założeniu, że wszystkie czynności towarzyszące redukcji wielkości próbki prowadzone
są nadzwyczaj starannie i poprawnie, wartość odchylenia standardowego Or - 5% wydaje
się w pełni akceptowalna jako górny poziom błędu pomniejszania próbki. Wielkość tego
błędu uwarunkowana jest w głównej mierze stopniem rozdrobnienia materiału próbki.
Zagadnienie to można prześledzić na przykładzie scłiematu przygotowania próbki do
oznaczenia zawartości [Ag], przedstawionego na rysunku 8. Po wstępnym kruszeniu (w kru-

Q=2000g
dmax=50mm

Kruszarka szczękowa
I Kruszenie wsłępnel

dn>ax
=8mm
Kruszarko szczękowa
(Kruszenie wtórne 1

warianty

^1mmm
m

3 ClSmm

1. 1000g
2 500g
3. 250g
4 125g
5 ^ 9Dg
Ucierak mechaniczny
d =0,01 mm

Q«=ig

aRi

Q„=ig

Rys. 8. Schemat przygotowania próbki do oznaczenia zawartości [Ag]
— względny bł£jd standardowy pomniejszania dla trzech wariantów wtórnego kruszenia wyznaczony
z formuły P. Gy; Qa — naważka analityczna

CRi
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Fig. 8. A graphical illustration of the sample reduction scheme for the [Ag] content assessment
relalive standard error of the sample reduction obtained from P. Gy formuła; Qa — an assay portion
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szarce szczękowej) próbki o masie 2 kg do rozmiarów okruchów poniżej 8 mm, założono
przed dokonaniem jej pomniejszenia do próbki laboratoryjnej, trzy warianty dalszego,
wtórnego kruszenia, odpowiednio do rozmiarów poniżej : 1) 2 mm, 2) 1 mm, 3) 0,5 mm.
Następnie masę próbki zredukowano do 60 g i poddano mieleniu w ucieraku mechanicznym
do rozmiarów poniżej: 0,01 mm. Z tak uzyskanej próbki laboratoryjnej pobrano do oznaczenia
Ag] naważkę analityczną o masie około 1 g. Kierując się formułą P. Gy oszacowano dla
każdego z trzech wariantów wtórnego kruszenia relatywne odchylenia standardowe błędu
pomniejszania, które wynoszą odpowiednio: 1) 10,7%, 2) 4,5%, 3) 1,9%. Przyjęte kryterium
dokładności procesu pomniejszania spełnia wariant 2 i 3 kruszenia, ale jako lepszy należy
przyjąć ten pierwszy, gwarantujący dostateczną dokładność przy ograniczeniu kosztów
rozdrabniania. Pierwszy wariant kruszenia wtórnego należy zdecydowanie odrzucić, jako
obarczony zbyt dużym błędem.

5. Podsumowanie i wnioski
Przedstawione przykłady dowodzą niezaprzeczalnie, iż geostatystyka może być efektywnym instrumentem racjonalizacji rozpoznania i opróbowania złóż. Praktycznie jedynym
warunkiem jej zastosowania jest znajomość (przynajmniej orientacyjna) struktury zróżnicowania analizowanego parametru złożowego. Wobec łatwej dostępności podstawowych programów geostatystycznych (np. GeoEAS, Toolbox) poszukiwanie optymalnych rozwiązań
zadań geologiczno-górniczych (w sensie minimalizacji kosztów przy osiągnięciu założonej
dokładności) nie nastręcza obecnie większych trudności. Wielowariantowa analiza sytuacji
geologiczno-górniczej za pomocą komputera jest stosunkowo łatwa i nieporównywalnie
tańsza niż prowadzenie nieprzewidzianych dodatkowych prac rozpoznawczych lub uzupełniającego opróbowania.
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Geostatistics as a tool for reducing the cost due to the activities
performed by geologists in mining
Abstract
Answer to many questions arising as a result of the different phases of exploration of
minerał deposits can be found in the geostatisticał theory of G. Matheron (1962—1963).
Geostatistical methods quantify the concept of spatial variability of geological parameters
within a deposit and display it in the form of empirical semivariograms. Theoretical models
of empirical semivariograms are the basis of the kriging procedure which is a geostatistical
method used to estimate the values of geological parameters in a point or a błock as
a linear combination of the available samples in or near that błock (point). Kriging
determines the optimai set of weights which minimize the variance, This procedure used
to solve geological tasks in the mining process can !ead to a significant reduction in the
cost of activities carried out by geologists.
This paper deals with some examples of the optimization of interval sampling, size
sample, the shape of the sampling grid in mine workings and the contouring of parameter
values in Polish Zn-Pb and Cu-Ag ore deposits as well as a design of a sample reduction
system from the primary sample to the assay portion.
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Strategia zmiany struktury kosztów w kopalniach NSW S.A.
Słowa kluczowe
NSW S.A. ~ kopalnie

węgla kamiennego

- struktura kosztów - strategia

działania

Streszczenie
Wykład zawiera krótki opis Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. wraz z wyszczególnieniem
kopalń i innych zakładów znajdujących się w jej strukturze. Opisano specyfikę branży górniczej
i związane z tą specyfiką trudności, a także rolę rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym oraz omówiono główne składniki Zakładowego Planu Kont obowiązującego
w kopalniach NSW S.A, Dokonano podziału kosztów na stałe i zmienne i porównano strukturę
kosztów w latach ubiegłych z obecnie ukształtowaną. Omówiono zamierzenia NSW S.A. i główne
kierunki działań w poszczególnych pozycjach kosztowych zmierzające do zmiany struktury
kosztów. Przedstawiono: docelowy model NSW S.A. jako przedsiębiorstwa koncernowo-holdingowego, a także spodziewane efekty rozpoczętych i planowanych przedsięwzięć oraz model
struktury kosztów, do którego dąży Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A.

1. Wstęp
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. powstała na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu
i Handlu z dnia 1 marca 1993 r. poprzez przekształcenie 8 dotychczasowych przedsiębiorstw
państwowych — kopalń węgla kamiennego:
1. KWK Brzeszcze w Brzeszczach,
2. KWK Czeczott w Miedźnej Woli,
3. KWK Janina w Libiążu,
4. KWK Jaworzno w Jaworznie,
5. KWK Piast w Bieruniu,
6. KWK Siersza w Trzebini,
7. KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach,
8. KWK Ziemowit w Lędzinach,
w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa.
Obecnie poza kopalniami, będącymi zakładami produkcji podstawowej w NSW S.A.
istnieją zakłady pomocnicze:
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1. Agencja Mienia,
2. Nadwiślański Zakład Zaopatrzenia i Kontraktów,
3. Zakład Zarządzania Środkami Trwałymi,
4. Zakład Górniczycłi Robót Inwestycyjnycli,
5. Zakład Odsalania Wód Kopalnianycli,
6. Zakład Informatyczny,
7. Zakład Straży Przemysłowej (w fazie tworzenia);
spółki ze stuprocentowym udziałem NSW S,A/.
1. Nadwiślańska Agencja Turystyczna,
2. Nadwiślańska Spółka Energetyczna,
3. Nadwiślański Zakład Górniczego Transportu Kolejowego,
4. Nadwiślański Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Kadr,
5. Spółka Mieszkaniowa,
6. Inter Consulting,
7. GOSTRANS,
8. Nadwiślański Węgiel
oraz spółki z udziałem NSW S.A. od 0—99%:
— 72 podmioty prawa handlowego.
Podstawą zarządzania przedsiębiorstwem i kształtowania jego polityki, a także kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa jest rachunek kosztów. Obejmuje on ogół czynności zmierzającycłi do ustalenia wysokości kosztów własnych w odpowiednich przekrojach, ponoszonych w przedsiębiorstwie na wytworzenie i realizację określonej produkcji lub świadczonych usług. Zadania rachunku kosztów z punktu widzenia zakresu
ich wykorzystania w zarządzaniu przedsiębiorstwem można sprowadzić do dwóch grup
problemów:
1. Dostarczanie danych o kosztach dla potrzeb ustalenia prawidłowego wyniku finansowego
oraz sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa.
2. Dostarczanie właściwych informacji dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.
Realizacja tych zadań wymaga odpowiednich ujęć treści ekonomicznej składników
tworzących strukturę kosztów. Tworząc strukturę kosztów kierujemy się zasadą zapewnienia
zgodności wszelkich rachunków kosztów z wymaganiami ogólnej ekonomicznej teorii
kosztów. Istotą systemu jest wskazanie związków i wzajemnych zależności pomiędzy
elementami tworzącymi strukturę systemu. Pod pojęciem struktury systemu kosztów rozumie
się układ składników systemu kosztów oraz relacji pomiędzy nimi, wynikających z ujęcia
ich w spójną całość w sposób określony wzajemnymi zależnościami pomiędzy elementami
(składnikami) tego systemu oraz zależnościami pomiędzy elementami a systemem.

2. Model struktury kosztów obowiązujący w kopalniach Nadwiślańskiej Sp^ki
Węglowej S.A.
Koszty wydobycia węgla kamiennego w kopalniach zgrupowane są w trzech układach:
rodzajowym, stanowiskowym i kalkulacyjnym. Układ rodzajowy jest podstawowym układem
ewidencyjnym kosztów. Obejmuje wszystkie koszty poniesione w danym okresie bez
wskazania komórek organizacyjnych, w których je poniesiono, ani produktów, na które je
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poniesiono. Ponadto jest on obligatoryjny dla wszystkich firm posiadających własny plan
kont ewidencji procesów gospodarczych. Zakres minimalnego układu rodzajowego kosztów
jest określony w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Głównymi składnikami Zakładowego Planu Kont obowiązującego w kopalniach Nadwiślańskiej Spółki Węgłowej S.A. są:
1. Amortyzacja — koszty amortyzacji środków trwałych: własnych bez względu na
to czy dana jednostka je użytkowuje, obcych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie
w zarząd i użytkowanie, wartości niematerialnych.
2. Zużycie materiałów — koszty zużytych materiałów zakupionych i wytworzonych
we własnym zakresie, różnego rodzaju paliw, materiałów pozamagazynowych (nie przechodzących przez magazyn).
3. Zużycie energii — obejmuje koszty energii elektrycznej, cieplnej, sprężonego
powietrza, zużycia wody pitnej.
4. Ushigi transportowe — koszty obcych usług transportu towarowego i osobowego,
związane z przewozem zakupionych i sprzedawanych produktów, materiałów, towarów,
środków trwałych oraz przewozem pracowników.
5. Usługi remontowe — koszty wykonania przez firmy obce remontów kapitalnych
i konserwacji środków trwałych własnych i obcych wraz z kosztami dokumentacji przyszłych
remontów.
6. Usługi wiertniczo-górnicze — koszty usług innych przedsiębiorstw w zakresie
prowadzenia robót wiertniczo-geologicznych.
7. Koszty wynajmu — koszty wynajmu taboru kolejowego, kombajnów ścianowych
i chodnikowych, innych maszyn i urządzeń górniczych.
8. Usługi zwałowania kamienia — koszty transportu, rozładunku i składowania
kamienia na zwałowiskach obcych.
9. Inne usługi obce — koszty pozostałych usług firm obcych.
10. Podatek od nierucliomości.
11. Opłata eksploatacyjna — stała opłata od eksploatacji złoża uzależniona od wielkości
wydobycia.
12. Opłaty na ochronę środowiska — opłaty i kary za zrzut wód słonych, opłaty za
prowadzenie hałd i zwałowisk własnych.
13. Ubezpieczenia rzeczowe i osobowe.
14. Wpłaty na PFRON.
15. Pozostałe podatki i opłaty.
16. Wynagrodzenia.
17. Ubezpieczenia społeczne.
18. Świadczenia na rzecz pracowników — w tym odpis na ZFSS.
19. Szkody górnicze — koszty usług i odszkodowań związanych z likwidacją szkód
górniczych.
20. Koszty rekultywacji.
21. Pozostałe koszty — w skład tej pozycji wchodzą m.in.: koszty prac badawczych
i ekspertyz, usługi stacji ratownictwa górniczego, koszty demontażu i montażu, usługi
informatyczne, reklama, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi geodezyjne, usługi
biurowe, utrzymanie czystości ulic i placów, inne usługi.
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3. Struktura kosztów w NSW S.A.
3.1. K s z t a ł t o w a n i e

się

struktury

kosztów

do

roku

1998

Podział kosztów na stałe i zmienne dokonany metodą szacunkową przedstawia się
następująco:
— koszty stałe to amortyzacja, usługi wiertniczo-górnicze, wynagrodzenia z narzutami,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnycłi, podatek od nierucłiomości, opłaty na
octironę środowiska, ubezpieczenia rzeczowe i osobowe, szkody górnicze,
— koszty zmienne to usługi zwałowania kamienia, opłata eksploatacyjna,
— koszty względnie stałe to zużycie materiałów (w 25% koszt stały, w 75% koszt
zmienny), energia (w 40% koszt stały, w 60% koszt zmienny), usługi transportowe (w 10%
koszt stały, w 90% koszt zmienny), usługi remontowe (w 40% Icoszt stały, w 60% koszt
zmienny), koszty wynajmu (w 50% koszt stały, w 50% koszt zmienny), pozostałe koszty
(w 80% koszt stały, w 20% koszt zmienny).
Taki rozkład kosztów stałych i zmiennych jest jednym z powodów ukształtowania się
obecnej struktury kosztów w kopalniach.
Lata ubiegłe
Wynagrodzenie
z narzutami
48%
Ochrona środowiska
13%

Pozostałe koszty
10%

Usługi obce
9%

Amortyzacja
7%
Zużycie materiałów
Energia
4%

9%

Rys. 1. Struktura kosztów w latach 1994—1997
Fig. 1. Costs structure in the years 1994—1997

Porównując strukturę kosztów w latach ubiegłych z obecną można zauważyć kilka
istotnych różnic. Energia, zużycie materiałów, amortyzacja stanowią taką samą część kosztów
ogólnych. Wzrósł nieco udział procentowy usług obcych, ze względu na to, że częśc prac
wykonywanych w przeszłości przez pracowników kopalń przejęły firmy powstałe na bazie
zrestrukturyzowanych oddziałów. Zmniejszył się udział w strukturze kosztów związanych
z ochroną środowiska. Wynika to z pozyskiwania na ten cel dodatkowych środków z innych
źródeł (NFOŚ), obniżenia stawek opłat za zrzut wód słonych, a także restrukturyzacji
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Wynagrodzenie
z narzutami

60%

Ochrona
środowiska
3%

Pozostałe koszty
6%
Usługi obce
10%

Amonyzacja
Zużycie materiałów
Energia
5%
Rys. 2. Obecna struktura kosztów
Fig. 2. Actually costs striicture

zadłużenia z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska. Zmniejszenie udziału pozostałycłi
kosztów jest przede wszystkim wynikiem poprawy szeroko rozumianego systemu dekretacji
kosztów. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy przez kadrę zarządzającą już od najniższych
poziomów decyzyjności skutkuje znajomością Zakładowego Planu Kont oraz odpowiedzialnością za ponoszołie koszty. Najbardziej zauważalny jest wzrost procentowego udziału
wynagrodzeń z narzutami (12%). Silna presja ze strony związków zawodowych w kierunku
wzrostu płac realnych w górnictwie nie pozwala na obniżenie kosztów wynagrodzeń. Dużego
wzrostu tego składnika nie rekompensuje zablokowanie przyjęć do pracy w kopalniach
i odejścia pracowników (dobrowolne, z przyczyn naturalnych).
Dodatkowym czynnikiem, który wpłynął na wzrost udziału kosztów stałych w strukturze
jest spadek produkcji.

4. Kierunki działań zmierzających do zmiany struktury kosztów
4.1. D o c e l o w y

model

Nadwiślańskiej

Spółki

Węglowej

S.A.

Program rządowy „Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998—
—2002", przyjęty przez Radę Ministrów RP w dniu 30.06.1998r., wyraża politykę
państwa wobec sektora, tworząc tzw. instrumenty prawne wspierające restrukturyzację
oraz określa oczekiwane efekty jego realizacji. Dla realizacji celów zawartych w programie rządowym opracowany został Biznes Plan Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A.
na lata 1998—^2002. Określa on konieczne działania w sferze restrukturyzacji technicznej,
finansowej, organizacyjnej oraz własnościowej mające na celu uzyskanie rentowności
Spółki począwszy od 2000 r., które pozwolą osiągnąć docelowy model Nadwiślańskiej
Spółki Węglowej S.A. (rys. 4).
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Ukształtuje się w ten sposób model oparty na dwóch centrach wydobywczych zgrupowanych wokół Bierunia (KWK Piast, KWK Czeczott, KWK Ziemowit) i Brzeszcz (KWK
Brzeszcze, KWK Silesia), z możliwością dalszej prywatyzacji. Spółka przejdzie na zarządzanie
holdingowo-koncernowe.
4.2. G ł ó w n e
kosztów

kierunki

działań

zmierzających

do

zmiany

struktury

1. Wynagrodzenia z narzutami
Jedynym skutecznym sposobem zmniejszenia kosztów wynagrodzeń i ich udziału procentowego w strukturze kosztów jest obniżenie zatrudnienia, które planuje się zrealizować
poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji organizacyjnej:
— uproszczenie schematów organizacyjnych kopalń,
— łączenie, likwidacja i prywatyzacja kopalń aż do osiągnięcia docelowego modelu
NSW S.A.,
— tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na bazie oddziałów kopalń,
— dostosowanie poziomu zatrudnienia w latach 1998—2002 do potrzeb procesu produkcyjnego,
— wprowadzenie nowych, atrakcyjnych form odejść z pracy (urlopy górnicze, jednorazowe odprawy bezwarunkowe, zasiłki socjalne).
Działania te doprowadzą do zmniejszenia liczby pracowników do 2002 r. o blisko
20 000 osób.
2. Amortyzacja
Obniżanie kosztu amortyzacji osiągnięte zostanie poprzez prywatyzację w zakresie obiektów pośrednio-produkcyjnych, socjalnych oraz mieszkań polegającą na przekazaniu, sprzedaży, dzierżawie lub aportu rzeczowego majątku oraz likwidację zbędnych wyrobisk
chodnikowych, szybów, ruchów czyli ograniczenie majątku produkcyjnego do niezbędnego
minimum.
3. Ochrona środowiska
Nadwiślańska Spółka Węglowa S.A. opracowała i realizuje „Program zagospodarowania
słonych wód z kopalń NSW S.A.", zmierzający do odprowadzania wód kopalnianych
zgodnie z przepisami i bezpiecznie dla STodowiska. Główne kierunki działań to:
— ograniczenie u źródła (ograniczenie wydobycia w partiach o dużym zasoleniu,
magazynowanie wód słonych w zrobach poeksploatacyjnych, budowa tam wodnych izolujących dopływ ze starych zrobów, pompowanie wód za tamy, zamykanie otworów wiertniczych),
— hydrotechnika (kontrolowane odprowadzanie, poprzez zbiornik retencyjno-dozujący
wód do Wisły),
— zatłaczanie słonych wód do górotworu,
— utylizacja na drodze termicznej (wykorzystanie najbardziej zasolonych wód kopalnianych
do produkcji soli nieorganicznej jako produktów handlowych, w oparciu o tę metodę planuje
się wybudowanie Zakładu Odsalania Wód Kopalnianych w Oświęcimiu, w którym utylizowane
będą najbardziej zasolone wody z kopalń Piast, Ziemowit i Czeczott w ilości około 32 tys.
m"^/dobę i sumarycznym ładunku chlorków i siarczanów ok. 2500 t/dobę).
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Działania te pozwolą na osiągnięcie II klasy czystości wód Wisły w zakresie zanieczyszczenia wód cłilorkami i siarczanami.
Obok zagospodarowania wód słonycłi największym problemem ekologicznym NSW S.A.
jest gospodarka skałą płonną. Od roku 2001 nastąpi wzrost ilości produkcji mas skalnych,
co jest związane z zakończeniem realizacji Centralnego Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania
Miałów Energetycznych! dla NSW S.A. Przewidywany jest wzrost ilości odpadów o ok.
500 tys. ton, których zagospodarowanie polegać będzie na gospodarczym wykorzystaniu
na powierzchni i częściowo na lokowaniu na dole. Efektem ekologicznym budowy CZWiOME
będzie poprawa jakości produkowanych miałów i zmniejszenie emisji do atmosfery SO2
0 56 430 ton/rok oraz zmniejszenie emisji pyłu o 11 500 ton/rok.
4. Zużycie materiałów i energia
Restrukturyzacja techniczno-technologiczna (likwidacja zbędnych wyrobisk chodnikowych,
szybów, ruchów, wzrost koncentracji produkcji, uproszczenie i unowocześnienie odstawy
urobku, transportu materiałów oraz przewozu załogi) spowoduje ograniczenie zużycia
materiałów i energii jednakże udział procentowy tych kosztów w strukturze nie ulegniezmianie.
5. Usługi obce
Działania zmierzające w kierunku ograniczenia kosztów stałych i zwiększenia udziału
kosztów zmiennych spowodują, że więcej prac będzie zlecanych firmom powstającym na
bazie zrestrukturyzowanych oddziałów kopalń, np. z Zakładów Przeróbki Mechanicznej
Węgla kopalń NSW S.A. można byłoby utworzyć nowy podmiot gospodarczy, w wyniku
czego nastąpiłaby konwersja kosztu stałego jakim są wynagrodzenia pracowników przeróbki
mechanicznej w koszt zmienny usług świadczonych przez nową firmę.

6. Pozostałe koszty
Największą pozycję w tych kosztach stanowią szkody górnicze oraz podatki i opłaty.
W zakresie kosztów usuwania szkód górniczych przewiduje się intensyfikację działań
w kierunku zawierania ugód z poszkodowanymi z tytułu szkód spowodowanych ruchem
zakładu górniczego oraz prace profilaktyczne polegające na zabezpieczaniu obiektów budowlanych, sieci wodociągowych, gazociągowych, energetycznych, wiaduktów, torów PKP
1 zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Natomiast podatki i opłaty będą obniżane poprzez
zmniejszanie obszarów kopalnianych (likwidacja, sprzedaż gruntów, obiektów itp.).
4.3. S p o d z i e w a n e

efekty

działań

Przedstawione przedsięwzięcia pozwolą na osiągnięcie pożądanego modelu struktury
kosztów.
Struktura kosztu produkcji węgla [%] w najbliższych latach ulegnie przemodelowaniu
w związku z dużym zmniejszeniem w kolejnych latach wynagrodzeń z narzutami, a także
opłat na ochronę środowiska. W wyniku tego w innych rodzajach kosztów, mimo zmniejszenia
nakładów ogółem i kosztu jednostkowego, wzrośnie udział procentowy w strukturze.
Najwyższy udział w strukturze kosztów mają wynagrodzenia z narzutami, dlatego kładzie
się szczególny nacisk na zmniejszenie liczby zatrudnionych i restrukturyzację oddziałów.
Wzrośnie udział procentowy usług. W obniżonym zużyciu materiałów i energii widoczne
będą efekty restrukturyzacji techniczno-technologicznej kopalń.
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z narzutami

Ochrona
środowiska

40%

7%

Wynagrodzenie

Pozostałe koszty
10%

Usługi obce
20%
Amortyzacja

Energia

Zużycie materiałów

6%

9%

Rys. 3. Pożądany model struktury kosztów NSW S.A.
Fig. 3. Desirable model of costs structure of NSW S.A.

5. Podsumowanie
Przedsiębiorstwa górnicze cłiarakteryzują się bardzo wysokim poziomem kosztów stałych.
Utrudnia to efektywne zarządzanie firmą. Powoduje, że kopalnie są w stanie notować
dodatni wynik finansowy jedynie utrzymując sprzedaż węgla na bardzo wysokim poziomie
(punkt BEP jest bliski zdolności produkcyjnej). Ponadto zakłady górnicze mają niewielki
margines bezpieczeństwa i dlatego są bardzo wrażliwe na wahania rynku. Z tych powodów
konieczne jest dążenie do zwiększania udziału kosztów zmiennych w strukturze kosztów
ogółem z jednoczesnym obniżaniem kosztów stałycłi. Dążenie do wyznaczonego modelu
struktury umożliwi sprawne zarządzanie kopalniami oraz dostosowanie się do nowych
warunków gospodarki rynkowej.
Sytuacja ekonomiczno-finansowa NSW S.A. będzie następstwem dokonanych działań
i czynności poprawiających wynik finansowy. Na skutek podjętych decyzji realizujących
misję i cele Biznes Planu w latach 1998—2002 możliwe będzie obniżenie straty w 1999 r.
i uzyskanie dodatnich wyników działalności operacyjnej i wyniku finansowego brutto
począwszy od 2000 r.
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Strategy of costs structure change at coal mines of NSW S.A.
Abstract
The subject of the lecture is short describe NSW S.A. with coal — mines Brzeszcze,
Czeczott, Janina, Jaworzno, Piast, Siersza, Silesia, Ziemowit and other institutions belongs
to her structure. Discussed are oiso the specifics of coal — mines and important matter
in manage concern mining cost calculations. Distributed costs on standing and variable
expenses and compared with last and present cost structure. The paper is describing how
change trends in rangę costs structure NSW S.A. Discussed are olso the finał model NSW
S.A. and his influence on costs structure.
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Projektowanie odnowy frontu eksploatacyjnego kopalni za pomocą
analizy wielokryterialnej
Słowa kluczowe
Zarządzanie
wielokryterialna

-

optymalizacja

-

odnowa

frontu

eksploatacyjnego

kopalni

-

analiza

Streszczenie
Dobór wyposażenia technicznego do nowej ściany należy do typowych problemów decyzyjnych związanych z odnową frontu eksploatacyjnego kopalni, a zarazem jest to operacja trudna
i odpowiedzialna. Ocena kompleksu ścianowego w oparciu o tylko jedno kryterium może
promować wariant nie zawsze optymalny. Przy ocenie wielokryterialnej konieczne jest wyznaczenie ocen cząstkowych i nadanie każdej z nich wagi z jaką wpływa na ocenę globalną.
W artykule przedstawiono wyniki sondażu opinii ekspertów (pracownicy naukowi oraz dozór
wyższy kopalń i spółek) dotyczącego wyznaczania ocen cząstkowych dla porównywania kompleksów ścianowych i związanego z nimi układu organizacyjnego wydobycia węgla w oddziale
wydobywczym. Zaproponowano do analizy efektywności kompleksów ścianowych ocenę wielokryterialną i porównano jej wyniki z wynikami analizy w oparciu o jedno kryterium. Analiza
wielokryterialna pozwala na szybkie wyznaczenie jednego optymalnego układu technicznego dla
konkretnych warunków górniczo-geologicznych i sytuacji finansowej kopałni.

1. Wstęp
Do najważniejszych decyzji podejmowanych w każdej kopalni należą decyzje związane z
doborem odpowiedniego wyposażenia technicznego i zaprojektowanie optymalnej organizacji
pracy nowo uruchamianego przodka eksploatacyjnego, czyli prawidłowa odnowa frontu eksploatacyjnego kopalni. Ocena przydatności różnych układów technicznych, a następnie wybór układu
dla konkretnych warunków górniczo-geologicznych jest zadaniem złożonym. W dobie gospodarki
rynkowej nie tylko wyniki produkcyjne, tj. wielkość wydobycia, postęp czy wydajność, ale także
kryteria ekonomiczne decydują o tym, które rozwiązanie w warunkach danej kopalni będzie
efektywne [1, 2, 3]. Dostępność maszyn o różnych parametrach i różnych cenach wymusza
rozpatrywanie wielu wariantów, czyli projektowanie wielowariantowe [4 .
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2. Tok postępowania przy ocenie wielokryterialnej kompleksów ścianowych
Po ustaleniu minimalnych wymagań jakie powinny spełniać kompleksy ścianowe przyjmowane do analizy, pierwszym etapem oceny kompleksu ścianowego jest ustalenie zbioru
ocen cząstkowych oraz nadanie każdej z ocen wagi odzwierciedlającej jej wpływ na oceniany
kompleks ścianowy (ocena globalna) [5, 6, 7]. Waga oceny cząstkowej jest to znaczenie,
jakie ekspert, decydent czy projektant przypisuje tej ocenie i ma ona odzwierciedlać jej
wpływ na ocenę ogólną. Im większa jest waga oceny, tym większy jest wpływ tej oceny
na ocenę globalną. Przyznanie danej ocenie cząstkowej znaczenia-wagi równej zero oznacza,
że dana ocena cząstkowa nie ma wpływu na ocenę globalną.
W celu ustalenia zbioru ocen cząstkowych i ich znaczeń powszechnie wykorzystuje się
metodę heurystyczną opartą na sondażu opinii ekspertów. W trakcie badań ankietowych
należy każdego z ekspertów dokładnie zapoznać z celem badania i dla ułatwienia przedstawić
mu wstępną listę ocen cząstkowych (kryteriów oceny). Jeżeli według eksperta lista ocen
cząstkowych jest niepełna lub zbyt liczna, może on odpowiednio dopisać nowe kryteria
lub — przypisując zbędnej ocenie znaczenie zerowe — ograniczyć listę ocen cząstkowych.
Po przeprowadzeniu pierwszego etapu sondażu opinii ekspertów sporządza się zbiorczą listę
ocen cząstkowych i przedstawia ją ponownie ekspertom z prośbą o weryfikowanie swoich
ocen poprzez przypisanie im znaczeń [5, 6, 7]. W rezultacie przeprowadzonego sondażu
opinii ekspertów otrzymuje się pełną listę ocen cząstkowych wraz z przypisanymi im
znaczeniami. Wyniki te przedstawia się we Wstępnej Tabeli Ocen. Dla sytuacji aplikacyjnych
procedurę tą powtarza się przynajmniej dwa razy.
Po zakończeniu sondażu i sporządzeniu Wstępnej Tabeli Ocen weryfikuje się zgodność
opinii ekspertów i z całej grupy ekspertów wyodrębnia się grupę ekspertów o zbliżonych
(w sensie statystycznym) opiniach. Do tego celu wykorzystuje się metody taksonometryczne, a w nich współczynnik zgodności zwany także współczynnikiem konkordacji
2

oraz test zgodności % . Jeżeli obliczona wartość współczynnika konkordacji dla grupy
ekspertów będzie mniejsza od 0,5 i będzie ona istotna w sensie statystycznym, to ze
Wstępnej Tabeli Ocen przy pomocy metod statystycznych eliminuje się ekspertów
o skrajnych opiniach. Obliczanie współczynnika konkordacji powtarza się do momentu
uzyskania wartości większej niż 0,5.
W wyniku przeprowadzonych obliczeń i ewentualnym odrzuceniu skrajnych opinii,
sporządza się Tabelę Ocen będąca modyfikacją Wstępnej Tabeli Ocen. Jeżeli nie jest
konieczne odrzucenie skrajnych opinii ekspertów, Wstępna Tabela Ocen staje się Tabelą
Ocen [5, 6,
.
Przy ocenie ważności poszczególnych kryteriów oblicza się współczynniki względnej
ważności wj, gdzie J = (1 do n), n — ilość ocen cząstkowych. W procesie obliczania
współczynnika względnej ważności danego kryterium nie można bezpośrednio porównywać
ze sobą ocen cząstkowych wpisywanych przez eksperta do tabeli ocen. Porównanie
takie mija się z celem, gdyż każdy z ekspertów ma inny sposób oceny, tzn., że np.
jeden z nich może oceniać kryteria używając ocen z górnego przedziału wartości,
a inny z dolnego. Aby tego uniknąć sporządza się Macierz Ocen Unormowanych,
w ten sposób, że oceny wpisane przez eksperta dzielimy przez sumę wszystkich ocen
nadanych przez niego.
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Zij

n
i=I

gdzie:
Zjj — ocena unormowana nadana i-tej cesze przez j-tego eksperta.
Otrzymuje się w ten sposób macierz, której elementami są wielkości nadające się do
porównania między sobą [8, 9], Cechą charakterystyczną każdej kolumny jest to, że suma
wszystkich jej elementów jest równa „1".
I)
Zjj = 1 dla j = const.
i=l

Współczynnik względnej ważności dla danego kryterium oblicza się jako wartość średnią
wszystkich ocen cząstkowych nadawanych przez ekspertów dla tej cechy wg wzoru:
W; =
'

Zjj
n

^— dla i = const.

j=l

Wartości współczynników wj mieszczą się w przedziale O < wj < i, a ich suma jest
równa jedności:
W Macierzy Informacji Pierwotnych podaje się liczbowe wartości ocen cząstkowych
dla każdego z ocenianych układów techniczno-organizacyjnych (kompleksów ścianowych).
Wartości te podane są w różnych jednostkach np. wydobycie dobowe w tonach/dobę, koszt
w złotych, a wysokość ściany w metrach. Część jednak ocen może należeć do ocen
jakościowych bezwymiarowych np.: komfort pracy czy bezpieczeństwo. Do obiektywizowania
ocen należy korzystać z opinii ekspertów i dla każdego ocenianego kompleksu ścianowego
wyznaczyć liczbowe oceny, postępując podobnie jak w przypadku wyznaczania współczynników względnej ważności kryterium [7, 8, 9 .
Do przeprowadzenia obliczeń numerycznych konieczne jest wyznaczenie ocen w jednostkach unormowanych. Należy w tym celu wybrać jedną z metod zwaną normowaniem,
czyli ujednoliceniem czy standaryzacją wartości ocen. Normowanie polega na przeliczeniu
bezwzględnych wartości ocen na wartości bezwymiarowe.
Normowanie ocen cząstkowych można przeprowadzić przy pomocy przekształcenia
ilorazowego. Aby możliwe było normowanie tym sposobem, należy wyróżnić wśród ocen
cząstkowych:
— stymulanty, tzn. takie oceny, dla których przyrost wartości bezwzględnej jest oceniany
pozytywnie, np.: wydajność, niezawodność czy okres gwarancji,
— destymulanty, tj. takie oceny, dla których przyrost wartości bezwzględnej oceniany
jest negatywnie, np,: nakłady czy pracochłonność,
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— nominanty, tj. cechy, które w pewnych przedziałach są stymulantami a w innych
destymulantami, np.: natężenie oświetlenia czy ilość przepływającego powietrza w ścianie.
Przekształcenie ilorazowe wykonuje się w oparciu o Macierz Informacji Pierwotnych
za pomocą wzorów:
Ujm =

j

Jmin

Ci
Jmax

1

dla destymulant i nominant w przedziale gdzie są destymulantami,

2 — dla stymulant i nominant w przedziale gdzie są stymulantami.

gdzie:
Ci

wartość liczbowa j-tej oceny cząstkowej,
3 — maksymalna wartość liczbowa j-tej oceny cząstkowej,

CiJmm
. 4

minimalna wartość liczbowa j-tej oceny cząstkowej.

W wyniku podziału zbioru ocen cząstkowych na stymulanty, destymulanty i nominanty i unormowaniu ich wartości liczbowych otrzymujemy Macierz Informacji Unormowanych, która umożliwia ocenę globalną i porównanie każdego rozwiązania z rozwiązaniem wzorcowym. Rozwiązanie wzorcowe jest to takie rozwiązanie, które uzyskuje maksymalne oceny [ 1 , 1 1 ] [7, 8],
Przy ocenie wielokryterialnej porównuje się oraz porządkuje badane obiekty w oparciu
o szereg kryteriów cząstkowych mierzących pewne, istotne dla celu badania właściwości.
Należy więc zastosować takie narzędzie oceny, które przyporządkowuje wspomnianemu
zjawisku agregatywnemu jedną miarę. Takim narzędziem oceny może być miernik rozwoju
opracowany przez Z. Hellwiga.
W pierwszym etapie oceny układów wyznacza się jeden abstrakcyjny punkt Po {uoi,
uo2v.- uoj} obrazujący rozwiązanie idealne.
max Ujm dla j e S
uoj = ' min Ujm dla j G D
gdzie:
S — zbiór stymulant,
D — zbiór destymulant,
unormowana wartość j-tego kryterium dla m-tego rozwiązania.
Ujm
Po wyznaczeniu punktu idealnego ocenia się odległość rozwiązania Po {umi, Uni2»
Umj} od rozwiązania idealnego według wzoru:
0,5

n

Cm

=

X

Wj (Uoj - U j J

H

gdzie:
j = I, 2, 3,
n
m = 1, 2, 3, ... w
Wj
współczynnik względnej ważności j-tej oceny cząstkowej.
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Dla unormowania obliczonych ocen układów

techniczno-organizacyjnych

stosuje się

przekształcenie:

które umieszcza wartości m,^ w przedziale <0, 1>. Za najkorzystniejsze rozwiązanie uznaje
się to, dla którego miernik rozwoju m ^ przyjmuje wartość największą.
Ostatnim etapem jest przygotowanie Macierzy Decyzyjnej, w której przedstawia się
optymalne warianty ze względu na kolejne oceny cząstkowe, a następnie wariant optymalny
wyznaczony przez ocenę wielokryterialną. Rysunek 1 przedstawia schemat blokowy omawianej procedury oceny wielokryterialnej kompleksów ścianowych.
3. Wyznaczenie zbioru ocen cząstkowych oceny wielokryterialnej kompleksów
ścianowych
W

ankiecie poproszono ekspertów (osoby w praktyce zajmujące się projektowaniem

frontu eksploatacyjnego kopalni) o przeanalizowanie sytuacji kopalni rozpoczynającej wydobycie (nowo uruchamianej), kopalni o ustabilizowanym wydobyciu i kopalni kończącej
wydobycie. Eksperci mieli dodatkowo przeanalizować trzy sytuacje na rynku węgla: popyt
przewyższa podaż, rynek ustabilizowany i podaż przewyższa popyt (nadprodukcja). Sumarycznie daje to 9 sytuacji decyzyjnych. Na podstawie sondażu opinii ekspertów wyznaczono
zbiór ocen cząstkowych wraz z ich wagą (tab. 1).
Tabela 1. Zbiór ocen cząstkowych wraz z zawartością współczynników względnej ważności [8]
Table l. A collection of partia! assessments including coefficients of relative importance
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Średnio

Wydobycie dobowe

O.iOl

0,IB

0,194

0,064

0,102

0,178

0,060

0,080

0,164

0.11956

Żywotność

0.210

0,223

0,144

0,i08

0,153

0,109

0.087

0,044

0,088

0,12956

Wydajność oddziałowa

0,040

0,001

0,025

0,177

0,106

0,133

0,194

0,197

0,181

0,11711

Wartość wyposażenia

0,144

0,101

0,098

0,061

0,086

0,079

0,196

0,146

0,143

0,11711

Odczucie bezpieczeństwa pracy

0,254

0,269

0,273

0,300

0,209

0,229

0,249

0,307

0,255

0,26056

Odczucie komfortu pracy

0,154

0,203

0,138

0,249

0,223

0,194

0,166

0.186

0,144

0,18411

Elastyczność wzgl. war. górn.-geol.

0,096

0,068

0,127

0,040

0,101

0,079

0,047

0,040

0,026

0,06933

Współczynnik konkordacji

0,536

0,532

0,546

0,573

0,592

0,534

0,569

0,559

0,587

4. Przykład praktycznego zastosowania oceny wielokryterialnej do doboru
wyposażenia technicznego ścian
W celu zilustrowania przydatności stosowania zaproponowanej metody oceny wielokryterialnej kompleksów ścianowych zaproponowano przeanalizowanie typowej hipotetycznej sytuacji doboru wyposażenia technicznego do nowej ściany. W analizie przyjęto,
że do wyrobiska ścianowego należy zakupić tylko nowe maszyny, a kopalnia nie jest
ograniczona finansowo w tym zakresie. Problem decyzyjny polega na doborze optymalnego
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Rys. 1. Schemat blokowy wielokryterialnej oceny kompleksów ścianowych
Fig. 1. Błock diagram of choosing the optimal technical equipment to the new longwall

282

Section II

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
wyposażenia technicznego dla nowej ściany, zapewniającego uzyskiwanie możliwie wysokiego wydobycia

[9].

Parametry ściany to:
wysokość

— 2 m

długość

— 200 m

wybieg

— 2000 m

nachylenie

— 6o

klasa stropu

—

A

klasa spągu

—

III

urabialność węgla

— 0,5—0,6 [kWh/m^

wybieranie

— system ścianowy podłużny z zawałem stropu

wydobycie minimalne

wariant I —

1805 [t/dobę

Minimalne średnie wydobycie dobowe Q(i z jednej ściany

wyliczono

na podstawie

wzoru:

Qd = (138,7 -

Cj^r)^^

gdzie:
Cjśr — średnia cena jednostkowa.
Dla Spółki Węglowej „ X " w 1996 średnia cena sprzedaży wyniosła 111,63 zł (cjj^jj^ =
92,90 zł/t, natomiast cjm^^ — 127,33 zł/t), a minimalne średnie wydobycie dobowe z jednej
ściany, zapewniające zwrot poniesionych nakładów, wyniosło 1805 t/dobę. Taką też wartość
przyjęto do obliczeń.
W pierwszej kolejności przeprowadzono ocenę jednokryterialną kompleksów ścianowych
w oparciu o graniczny czas zwrotu różnicy nakładów. Następnie również przy pomocy
oceny jednokryterialnej dokonano ich uszeregowania

w oparciu o poszczególne

oceny

cząstkowe oceny wielokryterialnej. Na koniec dokonano analizy wielokryterialnej w oparciu
0 oceny cząstkowe i ich znaczenie.
Wartości wydobycia dobowego i wydajności oddziałowej wyznaczono jako

wartości

maksymalne uzyskiwane średnio w ciągu miesiąca przez dany kompleks. Wartości żywotności
1 elastyczności

względem

warunków

górniczo-geologicznych

wyznaczono

na podstawie

katalogów. Wartość wyposażenia technicznego jest podana w sposób orientacyjny. Faktyczną
wartość tej oceny cząstkowej w praktyce należy przyjąć z konkretnych informacji ofertowych
producentów. Natomiast kwantyfikację cech jakościowych, odczucia bezpieczeństwa i komfortu pracy dokonano w oparciu o sondaż opinii ekspertów. Zbiór parametrów charakteryzujących poszczególne kompleksy ścianowe zawarto w tabeli 2.
W pierwszym etapie doboru przeprowadzono analizę kompleksów ścianowych mogących
pracować w tych warunkach ze względu na ich zakres dopuszczalnych wysokości. Dla
powyższych parametrów wybrano 30 kompleksów ścianowych (tab. 2.) Pod kolejnymi
numerami kompleksów
górnictwie węgla w

kryją się konkretne kompleksy

1995 do

1997 r (dane COIG —

ścianowe pracujące w
wydruk lOS 5). Z

polskim

całej grupy

kompleksów ścianowych wyeliminowano następnie te, które nie spełniają wymogu miniSekcja II
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Tabela 2. Wartości pierwotne poszczególnych ocen cząstkowych kompleksów ścianowych
Table 2. Primary values of indivi(jual partial assessments of longwall complexes
Wydobycie

Wydajność

Żywotność

Nakłady na

dobowe

oddziałowa

kompleksu

kompleks

[t/dobę;

[t/rdn]

[lata]

[zł]

1

1 384

16,136

3

11 694 000

2

1 126

16,742

5

3

2 245

29,347

4

2517

5

Kompleks

284

Elastycz.

Odczucie

Odczucie

bezpiecz.

komfortu

D-b.]

Li-b.]

1,4

67

56

15 190 000

1,6

68

62

3

13 721 000

1,4

62

52

36,319

3

11 260 000

1.4

68

55

1 831

20,344

5

19410 000

1,4

71

66

6

2 751

30,567

3

15 835 000

1,8

69

67

7

3 677

40,856

3

14 935 000

1,8

64

63

8

2 925

32,500

3

12 510000

1,4

73

66

9

4 876

70,962

3

13 710000

1.4

74

68

10

5 259

54,996

3

13 810000

1,4

73

67

11

5 579

68,181

5

20110 000

1,4

75

74

12

4 047

51,889

5

24 436 000

1,4

76

75

13

1 340

26,774

3

10 844 000

1,4

51

42

14

5 468

60,756

5

19 237 000

1

73

62

15

1 658

20,579

3

12 460 000

1,4

68

62

16

1 750

52,54

3

1 i 944 000

1,4

68

57

17

3 774

37,461

3

12 744 000

1,4

68

60

18

2 987

33.51

3

14 840 000

1,8

69

65

19

1 996

22,233

5

15 210 000

1,4

70

67

20

1 572

22,374

5

15 160 000

1,4

67

63

21

2 356

28,88

3

10 679 000

1,6

66

61

22

3 662

35,488

3

14910000

1.4

76

68

23

4 422

32,233

5

15 110 000

1,4

74

68

24

5 419

60,211

5

20 444 000

1.4

73

67

25

5 680

63,215

5

18 744 000

1.4

73

66

26

5 119

35.992

5

18 510 000

1,4

77

70

27

2 763

25,339

5

15 145 000

1,2

72

63

28

1 536

31,25

3

11 345 000

1.2

71

60

29

1 886

20,956

3

10 480 000

1,1

67

57

30

3 299

35,587

5

24 170 000

1.8

75

75

[m
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malnego 0,7 m przejścia dla załogi. Były to kompleksy o numeracłi: 1, 3, 4, 13, 16, 17,
21, 24, 25, 27 i 28. Następnym krokiem było zestawienie urządzeń, które mogą pracowac
przy założonej urabialności węgla i założonym wydobyciu dobowym (kryterium mocy).
W tym kryterium wyeliminowano kompleksy nr 1, 2, 13, 15, 16, 20, 21 i 28. W kolejnym
etapie uwzględniono unifikację kompleksów dla różnycłi warunków górniczo-geologicznycłi
i w ostatnim doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji. W dwu ostatnich etapach nie
dokonano kolejnej selekcji, gdyż kompleksy spełniały stawiane im rygory. Ostatecznie ze
wstępnej grupy kompleksów ścianowych wyeliminowano 14 kompleksów o numerach: 1,
2, 3, 4, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 27 i 28.
Nakłady na nowe wyposażenie ściany nie powinny być większe niż wynika to z kosztu
jednostkowego amortyzacji wyrażonego wzorem;
w •
_ ^P
100
~

Qd • 250

gdzie:
'^ja

~ koszt jednostkowy amortyzacji zł/t,

W p - — wartość urządzenia zł,
S p - - stopa procentowa %,
Qd -- wydobycie dobowe t/dobę,
250 -— liczba dni produkcyjnych w roku.
Wartość: wyposażenia wynosi:

w

25 000 kia • Qd
iii
^

5. W y b ó r wariantu wyposażenia w oparciu o graniczny czas zwrotu różnicy
nakładów
Do wyboru kompleksu ścianowego jako kryterium ekonomiczne, zwykle stosuje się
formułę granicznego czasu zwrotu różnicy nakładów w postaci:
^

^

Ni - Ni_i
Qdi (Ci -

Kii) -

Qdi-l (Ci-i -

Kii_i)

przy N j > Ni.i gdzie:
Tgr — graniczny czas zwrotu różnicy nakładów,
N — nakłady związane z układem technicznym [zł],
1,1-1 — numery kolejnych wariantów kompleksów ścianowych,
Cj — cena jednostkowa węgla [zł/t],
K j — koszt jednostkowy wydobycia [zł/t],
Qdi —
SekcjaII5

wydobycie węgla w i-tym wariancie [t/d].
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Jeżeli Tekspi. > Tgr > O to, że i-ty wariant jest korzystniejszy.
T ekspl.

L

Pi

gdzie:
Tekspl —

eksploatacji ściany,

L — wybieg ściany [m],
Pi — postęp ściany przy i-tym wariancie [m/d].
W takim przypadku dodatkowe nakłady zostaną zwrócone przez uzyskanie dodatkowego
zysku i do wdrożenia lub do dalszych obliczeń przyjmujemy i-ty wariant. Jeżeli Tgr < O
oznacza to, że dodatkowe nakłady zamiast zysku przynoszą straty. Wtedy do dalszych
obliczeń przyjmuje się wariant i-1.
W

tabeli 3 przedstawiono

ścianowych

wartości parametrów niezbędnych do oceny

tą metodą. Warianty

kompleksów

ścianowych

uszeregowano

kompleksów
w

kolejności

malejących nakładów inwestycyjnych.
W ocenie jednokryterialnej metodą granicznego czasu zwrotu różnicy nakładów najlepszym
okazał się kompleks o numerze 10 a kolejnymi były kompleksy I I , 12 i 14.
Tabela 3. Ocena kompleksów inetodą granicznego czasu zwrotu różnicy nakładów [9]
Table 3. Limiting time of return expenditures difference inethod of longwall complexes assessment
Wariant

Nakłady

Wydob. dob.

Koszt jedn.

Tc.skpl

Tgr

Do

[tys. zł]

[t/d]

[zl/t]

[dni]

[dni]

obliczeń

12

24 436

4 047

42,76

244

30

24 170

3 299

51,40

299

3.4

12

30

11

20 110

5 579

27,96

177

-15,4

11

12

5

19410

1 831

78,37

540

1.8

11

5

14

J9 237

5 468

27,68

181

115,1

11

14

26

18510

5 119

28,71

193

38,5

11

26

6

15 835

2 751

46,90

359

15,0

11

6

19

15 210

I 996

62,45

495

13,5

11

19

23

15 i 10

4 422

29,13

223

50,0

11

23

7

14 935

3 677

34,42

269

28,8

11

7

22

14910

3 662

34,52

270

28,7

U

22

18

14 840

2 987

41,78

331

20,8

U

18

10

13 810

5 259

23,57

188

199,6

10

25

9

13710

4 876

25,18

203

2.4

10

9

8

12 510

2 925

38,89

338

5,3

10

8

524

9.5

10

29

Odpada

•

29

286

10 480

1 886

54,51
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6. Wybór wariantu wyposażenia w oparciu o poszczególne oceny cząstkowe

Tabela 4. Ocena jednokryterialna w oparciu o poszczególne oceny cząstkowe
Table 4. Single-criterion assessment based on individual partial assessments
Pozycja

Wydobycie

Wydajność

Wartość

dobowe

oddziałowa

kompleksu

Elastyczność

Żywotność

Odczucie

Odczucie

bezpiecz.

komfortu

i

1]

9

29

18

23

26

12

2

14

11

8

7

19

12

30

3

10

14

9

6

26

22

11

4

26

10

10

30

14

11

26

5

9

12

18

8

5

30

22

6

23

7

22

9

11

9

23

7

12

26

7

10

30

23

9

8

7

30

23

22

12

8

10

9

22

22

19

23

29

10

19

10

30

18

6

19

8

14

6

11

18

8

26

26

9

5

8

12

8

23

14

5

10

19

5

13

6

6

5

11

18

18

18

14

19

19

11

12

22

6

7

15

29

29

30

29

7

29

14

16

5

5

12

14

6

7

29

7. Ocena wielokryteriałna
Z uszeregowania kompleksów według ocen jednokryterialnych (tab. 4) wynika, że trudno
est wybrać kompleks najlepszy, w każdej klasyfikacji najkorzystniejszy jest inny układ
wyposażenia technicznego. Jednoznaczną odpowiedź może dać tylko analiza wielokryteriałna
[9].
Na podstawie sondażu opinii ekspertów ustalono, że do wielokryterialnej oceny wyposażenia technicznego ściany o należy ująć niżej wymienione oceny cząstkowe wraz z ich
znaczeniem (wartości dla kopalni o wydobyciu ustabilizowanym przy zrównoważonej sytuacji
na rynku węgla) tj.:
— wydobycie dobowe

0,102

— nakłady na wyposażenie techniczne

0,086

— wydajność oddziałową

0,106

— elastyczność względem warunków górniczo-geologicznych

0,101

Sekcja II
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odczucie bezpieczeństwa pracy

0,209

odczucie komfortu pracy

0,223

żywotność

0,153

W tabeli 5 przedstawiono unormowane wartości kryteriów oceny oraz sumaryczną ocenę
wielokryterialną. Najlepszym w ocenie wielokryterialnej okazał się kompleks ścianowy nr
I I , a kolejnymi były kompleksy 9, iO i 14.
Tabela 5. Ocena wielokryterialna kompleksów ścianowych
Table 5. Multi-criterial assessment o f longwall compiexes
Pozycja
I

Kompleks

Wydobycie

Wydajność

Żywotność

Nakłady

Elastycz.

il

I

0,961

1

0,521

0,778

Bezpiecz.

Komfort

Oc. wiel.

0,98

0,985

0,598

2

9

0,874

1

0,6

0,764

0,778

0,96

0,898

0,501

3

10

0,943

0,775

0,6

0,759

0,778

0,955

0,888

0,47

4

14

0,98

0,856

1

0,545

0,556

0,955

0,827

0,448

5

12

0,725

0J3I

1

0,429

0,778

0,99

6

26

0,918

0,507

1

0,566

0,778

7

23

0,793

0,454

1

0,694

0,778

8

30

0,591

0,501

1

0,434

9

7

0,659

0,576

0,6

10

22

0,656

0,5

11

8

0,524

12

18

13

0,44

0,923

0,437

0,96

0,903

0,423

1

0,98

0,995

0,322

0,702

I

0,835

0,842

0,306

0,6

0,703

0,778

0,985

0,903

0,291

0,458

0,6

0,838

0,778

0,955

0,878

0,238

0,535

0,472

0.6

0,706

1

0,9

0,857

0,237

6

0,493

0,431

0,6

0,662

I

0,895

0,883

0,195

14

19

0,358

0,313

I

0,689

0,778

0,915

0,883

0,157

15

5

0,328

0,287

1

0,54

0,778

0,92

0,872

0,09

16

29

0,338

0,295

0,6

0,611

0,87

0,75

1

1

I

0

8. Przygotowanie Tabeli Decyzyjnej
Tabela 6 jest macierzą decyzyjną, którą należy przedstawić decydentowi do podjęcia
konkretnej decyzji dotyczącej pozyskania wyposażenia technicznego do projektowanej ściany.
Na

podstawie

macierzy

decyzyjnej decydent

wybiera

wariant jego

zdaniem

najlepszy

w konkretnej sytuacji i zgodnie ze swoimi preferencjami. W tabeli decyzyjnej umieszczono
po 4 najlepsze kompleksy ścianowe w każdej z ocen jednokryterialnych i ocenie wielokryterialnej. Taka konstrukcja tabeli decyzyjnej pozostawia miejsce na intuicję inżynierską
decydenta i jego doświadczenie zawodowe [9
288
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9. Uwagi końcowe i wnioski
Proponowana procedura powinna być powtarzana przy każdorazowym doborze układu
techniczno-organizacyjnego. Spowodowane jest to szybkimi zmianami w ofercie maszyn
górniczych, zmianami

ich cen oraz zmianami

czego

zmiana

powodem

kopalni

jest

sytuacji

w ocenie ważności ocen

na rynku

węgla

czy

kondycji

cząstkowych
ekonomicznej

[9'.

1. Z doświadczeń górnictwa w Polsce i na świecie wynika, że w najbliższej przyszłosci
w realiach polskiego górnictwa węglowego system ścianowy pozostanie systemem podstawowym lecz jego wydajność będzie podlegać zmianom, co nie znaczy jednak, że należy
zaprzestać poszukiwania systemu konkurencyjnego,
2. Ocena jednokryterialna kompleksu ścianowego może promować wariant nie zawsze
optymalny, toteż dobór kompleksu ścianowego należy przeprowadzić w oparciu o analizę
wielokryterialną.
3. Zaprezentowana metoda powinna pomóc pracownikom działów Przygotowania Produkcji
w prawidłowej ocenie wariantów wyposażenia technicznego. Dzięki swej prostocie metoda
ta jest na tyle elastyczna, że może być zastosowana praktycznie we wszystkich górniczych
podmiotach gospodarczych wydobywających węgiel kamienny.
4. Przedstawiona

procedura

oceny

wielokryterialnej

powinna

być

powtarzana

przy

każdorazowym doborze kompleksów ścianowych. Spowodowane jest to szybkimi zmianami
w ofercie maszyn górniczych, zmianami ich cen oraz jest zależna od bieżącej sytuacji na
rynku węgla czy wieku kopalni, a oprogramowanie tej procedury umożliwia łatwe i szybkie
uzyskiwanie wyników.
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Planning of the renovation of the mining front with the aid
of the multi-criterial analysis
Abstract
The selection of

technical equipment with respect to a new wali involves

routine

decision taking problems connected with the renovation of the mining front of the mine,
and at the same time it is a very difficult and responsible operation. Proper selection of
technical eąuipment for a new wali is one of the most difficult and responsible decisions
to be taken. With multi-criteria assessment, it is necessary to define partial assessments
and ascribe each of them respective significance and share in the overall assessment. The
paper presents the results of opinion

survey

provided by experts (research staff and

management members of coal mines or cooperatives) concerning the partial assessments
undertaken to compare wali compIexes and organization systems for mining process in
a mining unit. The paper presents too a multi-criteria assessment involving the effectiveness
analysis of wali complexes followed by comparison of the obtained results with the analysis
results based on single criterion. The multi-criteria analysis allows to determine quickly
one optimum technical system for defmite mining and geological conditions and financial
situation of the mine.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 293—308

Stanisław S T A C H O W I C Z , Bolesław K Ó Z E K , Henryk G A Ł Ą Ź
KWK B O G D A N K A

S.A., Puchaczów

Przykłady przedsięwzięć proefektywnościowych obniżających koszty
wydobycia w K W K

Bogdanka

Słowa kluczowe
Górnictwo

-

węgiel

Węglowe - kopalnia

kamienny -

modernizacja

-

efektywność -

Lubelskie

Zagłębie

Bogdanka

Streszczenie
W referacie scłiarakteryzowano 4 przykładowe przedsięwzięcia przeprowadzone w K W K
Bogdanka w latacłi 1993—1998, które przyczyniły się do obniżenia kosztów wydobycia
węgla. Są to: wdrożenie systemu transportu samojezdnego kolejkami spalinowymi-podwieszanymi, zmiana transportu głównego urobku w wozacłi Granby na transport taśmociągami,
modernizacja naczyń wyciągowych w szybie wydobywczym, wzrost długości ścian. Omówiono zakres tecłiniczny przedsięwzięć oraz uzyskane efekty ekonomiczne.
L Wstęp
Prowadzona w K W K

Bogdanka, po

1989 roku, restrukturyzacja tecliniczna procesu

wydobycia węgla, objęła głównym kierunkiem działań przodki ścianowe oraz ciągi odstawy.
Wprowadzone do ścian i chodników wysokowydajne maszyny i urządzenia ciągu urabiająco-odstawczego pozwoliły na zwiększenie postępów ścian i wielkości dobowego wydobycia,
a tym samym na wzrost wydajności pracy.
Konsekwencją tego było obniżenie kosztu jednostkowego wydobycia. Wyniki osiągnięte
przez kopalnię Bogdanka w zakresie koncentracji wydobycia i wydajności pracy, a także
kosztów wydobycia, były przedmiotem licznych publikacji [1, 2, 3]. Należy jednak zwrócić
uwagę, że modernizacja samego ciągu urabiająco-odstawczego, jakkolwiek miała bardzo
istotny wpływ na końcowy efekt, to w okresie tym podejmowano również szereg innych
przedsięwzięć proefektywnościowych.
W niniejszym referacie omówimy cztery wybrane przedsięwzięcia z tego zakresu, a to:
1) wdrożenie systemu transportu samojezdnego kolejkami spalinowymi-podwieszanymi,
2) zmiana transportu głównego urobku w wozach Granby na transport taśmociągami,
3) modernizacja naczyń wyciągowych w szybie wydobywczym,
4) wzrost długości ścian.
Przedsięwzięcia te omówione są kolejno w dalszej części referatu.
Sekcja II
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2. Wdrożenie systemu transportu podziemnego za pomocą podwieszanych kolejek
0 napędzie spalinowym
W

warunkach

geologiczno-górniczych

KWK

Bogdanka,

z uwagi

na

powszechność

wypiętrzania spągu, transport szynowy stosowany jest tylko na poziomie głównym 960 m,
a w innych chodnikach stosowany jest transport kolejkami podwieszanymi. Do 1993 roku
były to podwieszane kolejki z napędem linowym.
Zmiana systemu eksploatacji dokonywana od 1990 roku pociągnęła za sobą zdecydowane
zwiększenie

zakresu robót przygotowawczych.

Udostępniano coraz bardziej odległe

od

szybów pola eksploatacyjne. Drogi transportu wydłużały się i stosowany wcześniej system
transportu nie dawał perspektyw prawidłowego rozwoju zakładu. System transportu linowego
stał się barierą w zabezpieczeniu potrzeb kopalni w zakresie transportu dołowego. Stąd
rozpoczęto poszukiwania nowych rozwiązań.
W

1993 roku

zrodziła

się

koncepcja wprowadzenia

systemu

transportu

kolejkami

podwieszanymi z zastosowaniem lokomotyw o napędzie spalinowym [4 .
W początkowej fazie wprowadzania w życie tej koncepcji napotkano na szereg problemów
natury organizacyjno-prawnej i ekonomicznej. Szczególnie uciążliwe wydawały się problemy
prawne, z uwagi na brak jednolitych przepisów dotyczących kolejek podwieszanych z lokomotywami spalinowymi. Wprowadzenie lokomotyw spalinowych wymagało:
— zastosowania nowej trasy jezdnej KSP-63, dotychczas nie stosowanej w zakładzie,
— wykonania komór specjalistycznych: zajezdni lokomotyw, komory tankowania, komory
paliw, ołejów i smarów,
— wyszkolenia mechaników i elektryków wykonujących przeglądy, naprawy i konserwacje
lokomotyw spalinowych i zestawów transportowych,
— wyszkolenia operatorów-kierowców lokomotyw.
Próby podwieszanego transportu spalinowego rozpoczęto w rejonie Nadrybie. Pierwszym testem dla nowego rodzaju transportu miała być likwidacja ściany 4 N i zbrojenie
ściany

l/II. Z

uwagi

na wcześniej

wspomniane

problemy, przezbrajanie

ściany

4N

odbywało się za pomocą transportu linowego, ale już po trasie podwieszanej KSP-63,
dopuszczonej dla lokomotyw

spahnowych. Już w czasie ruchu ściany

l/II w

lipcu

1994 roku uruchomiony został pierwszy odcinek trasy, po której transport wykonywały
dwie lokomotywy produkcji słowackiej LZH-50D.3. Kolejnym etapem rozwoju transportu
lokomotywami spalinowymi było uruchomienie jazdy ludzi do ściany l/II. Uzyskiwane
rezultaty i doświadczenia jednoznacznie wskazywały, że siecią takiego transportu należy
objąć również prowadzone wyrobiska przygotowawcze. I tak w kwietniu 1995 r. wprowadzono
stopniowo

do eksploatacji
nowe przodki

trzecią

lokomotywę,

a w

sierpniu dwie kolejne, obejmując

przygotowawcze. Jednocześnie

w

rejonie Bogdanka

zaczęto

wprowadzać do stosowania ten rodzaj transportu. Dla tego rejonu początkowo zakupiono
5 lokomotyw: 2 firmy S C H A R F DZ66-3.1/R i 3 czeskie firmy I M M P R I B R A M

LZH-

50D.3.
Aktualnie system transportu spalinowymi kolejkami podwieszanymi jest już w mocno
zaawansowanej fazie wdrażania. Oparty jest na 19 maszynach, w tym 8 firmy S C H A R F
1 11 słowackich i czeskich. Zdobyte doświadczenia z okresu 5 lat pozwalają na obiektywne
porównanie i ocenę transportu kolejkami spalinowymi w stosunku do podwieszanego systemu
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kolejkami linowymi. Stosowany wcześniej system transportu linowego posiadał następujące
wady:
L Ograniczoną wydajność:
— jeden zestaw transportowy w ruchu na całym odcinku operacyjnym o ograniczonej
długości do 3000 mb,
— udźwig netto zestawu transportowego maleje wraz z długością trasy,
— w układach transportowych składających się z kilku kolejek zachodzi konieczność
budowy pośrednich stacji przeładowczych, na których odbywa się przeładunek materiałów,
a tylko w sprzyjających przypadkach przepinanie zestawów transportowych; obie te czynności
są czasochłonne i wymagają zatrudnienia dodatkowych pracowników.
2. Ograniczoną dyspozycyjnos'c:
— w przodkach będących w postępie zachodzi konieczność wydłużania tras co drugą
dobę» w trakcie wykonywania przedłużki prowadzenie transportu nie jest możliwe,
— zakaz przebywania ludzi w wyrobiskach z czynnym transportem linowym,
— duża ilość czynności remontowych trasy transportu (wymiana krążków kierujących
i odcinków lin, zerwania lin) - w trakcie wykonywania tych czynności realizacja transportu
jest niemożHwa,
— czasochłonne przeglądy tras kolejek przed ich każdorazowym uruchamianiem (na
każdej zmianie roboczej),
— mała mobilność układu transportowego, brak możliwości szybkiej zmiany miejsca
użytkowania, wykluczony gałęziowy układ tras transportu.
3. Wysokie zagrożenie wypadkami.
4. Brak pełnej kontroli nad zestawem transportowym w trakcie prowadzenia transportu,
co może doprowadzić do poważnych uszkodzeń trasy i innych urządzeń zabudowanych na
trasie transportu.
5. Brak możliwości realizacji pełnych zadań transportowych (np. transportu sekcji obudów
zmechanizowanych w całości) bez urządzeń pomocniczych, takich jak: kołowroty, dodatkowe
torowiska spągowe, platformy transportowe, komory montażowe i demontażowe.
6. Brak praktycznej możliwości regularnego transportu o.sobowego i materiałowego po
tych samych trasach; jazda ludzi wymagałaby wykonania dodatkowych wyrobisk przeznaczonych tylko do tego celu.
7. W przypadku długich tras, na skutek sprężystości liny, mogą występować zjawiska
nagłych przyspieszeń (szarpnięcia), prowadzące do przekraczania dopuszczalnych maksymalnych prędkości jazdy i blokowania zestawu przez wózki hamulcowe.
Wymienione wady systemu linowego nie występują w systemie transportu lokomotywami
spalinowymi.
Ocena ekonomiczna modernizacji systemu [6^
l. Koszty inwestycyjne i bieżące.
Dla oceny ekonomicznej modernizacji systemu transportu porównano nakłady na wybudowanie systemu transportu linowego, równoważnego dla obecnego systemu transportu
kolejkami spalinowymi (prognozowane), z nakładami poniesionymi na wybudowanie obecnego
systemu transportu lokomotywami spalinowymi.
Porównanie nakładów na wybudowanie obu systemów transportu zestawiono w tabeli I.
Sekcja II
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Tabela 1. Porównanie nakładów inwestycyjnych na system transportu kolejkami linowymi i spalinowymi
Table 1. Comparison of investment expenditures on the transport system of cable cars and diesel cars

Kolejka podwieszana z napędem
Rodzaj kosztu

Lp.

linowym

spalinowym
tys. zł

1.

Zakup urządzeń i materiałów

2.

Urządzenia dodatkowe

3.

Robocizna

4.

Komory funkcyjne

5.

Wnęki na napędy

26 275,8

27 897,3

300,0
2 764,9

2 477,2
3 683,8

611,4

Razem

29 952,1

34 058,3

Z tabeli 1 wynika więc, że dla wybudowania systemu transportu „od zera", większe
nakłady

o około 4,1 min zł zostały poniesione na wybudowanie aktualnie funkcjonującego

systemu transportu lokomotywami spalinowymi.
Kwota ta wynika głównie ze zdecydowanej różnicy nakładów niezbędnych do poniesienia
na wybudowanie zajezdni lokomotyw oraz komór paliw i smarów. Pozostałe składniki
kosztów są porównywalne dla obu systemów transportu.
W okresie jednego roku koszty eksploatacyjne wynoszą:
— system linowy

18,0 min zł,

— system lokomotywowy

8,9 min zł.

Różnica kosztów wynika głównie z wysokich kosztów robocizny obsługi transportu
linowego, które wynoszą 12,8 min zł, a w przypadku transportu lokomotywowego tylko4,75 min zł. Różnica w kosztach eksploatacji wynosi więc około 9 min zł/rok.
2. Symulacja kosztów skumulowanych w okresie ośmiu lat funkcjonowania obu systemów
transportu.
Dla pełniejszej oceny ekonomicznej przeprowadzono również analizę

porównawczą

dla dłuższego okresu czasu. Przyjęto ośmioletni okres rozliczenia kosztów, wynikający
z trwałości rzeczywistej głównych elementów systemów (napędy kolejek linowych i lokomotywy). Z posiadanych doświadczeń praktycznych i eksploatacji wynika, że trwałość
lokomotyw LZH-50D.3 wynosi około 4 lata, natomiast DZ-66 jest dwukrotnie dłuższy.
Na

połowę

okresu trwałości

przypada remont kapitalny. Dla pozostałych

systemu transportu tj. trasy —

elementów

trwałość szacuje się na około 8 lat. Trwałość komór

funkcyjnych przyjęto na 16 lat. Przeprowadzona w pracy [6] symulacja skumulowanych
kosztów

obu

systemów

transportu

w

okresie

ośmiu

lat wskazuje, że

średnioroczny

koszt systemu linowego wynosiłby 28,6 min zł/rok, a koszt systemu z kolejkami spalinowymi tylko 17,3 min zł/rok. Wskazuje to na ekonomiczne uzasadnienie stosowania
systemu transportu lokomotywami

spalinowymi, dające rocznie oszczędności

o ponad

11 min zł.
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3. Zmiana transportu głównego urobku wozami Granby na transport taśmowy
Pierwszy kompleks urabiająco-odstawczy o wydajności 1300 t/h zaprojektowano w K W K
Bogdanka w 1991 r. dla ściany 4N pokład 382 w polu Nadrybie. Wyposażenie systemu
odstawy urobku odbiegało znacznie od znanycti rozwiązań. Stosowane wcześniej przenośniki
Gwarek 1000, których długość nie przekraczała 600 m zastąpiono przenośnikiem Gwarek
1200B (wersja Bogdanka) o długości 1450 m. Nowym rozwiązaniem w tym przenośniku
był pętlicowy mechanizm nadążnego napinania taśmy, umożhwiający kompensację wydłużeń
taśmy podczas rozruchu i hamowania. Mechanizm ten zapewniał utrzymanie stałego napięcia
taśmy schodzącej z bębnów napędowych, uniemożliwiając w ten sposób występowanie
poślizgów taśmy, co było powszechne w blokowanych mechanizmach napinających.
Bardzo dobre wyniki uzyskane po wprowadzeniu tego systemu napinania i jego powszechne stosowanie w odstawie taśmowej ze ścian wydobywczych sprawiły, że powstała
koncepcja zastąpienia awaryjnego, kosztownego i mało wydajnego systemu odstawy urobku
wozami Granby, na poz. 960 m z Nadrybia do Bogdanki, transportem taśmowym.
3.1. C h a r a k t e r y s t y k a
W

fazie budowy

systemu

KWK

odstawy

Bogdanka

wozami

Granby

transport urobku na poziomie głównym 960 m

z Nadrybia do Bogdanki, mimo trudnych warunków geologicznych zaprojektowano i wykonano jako szynowy z zastosowaniem wozów typu Granby.
Z powodu słabo zwięzłych skał i dużych ciśnień górotworu obudowa wyrobisk kapitalnych
wykonana była z profilu V-36 w rozstawie 0,5 m w wersji zamkniętej. Trwałość wyrobisk
rozumianą jako zachowanie wymiarów wyrobiska dla potrzeb transportu kołowego oceniano
na około 10—20 lat, niemniej jednak były miejsca, w których przebudowa wyrobisk była
konieczna znacznie wcześniej. Wykonanie przebudowy wyrobiska przy czynnym przewozie
było bardzo kosztowne, a intensywne ruchy górotworu w strefie przebudowy ograniczały
dyspozycyjność przewozu i stwarzały

zagrożenia. Ponadto ciągły

ruch spągu utrudniał

utrzymanie torowisk w należytym stanie technicznym.
Innym uciążliwym zagadnieniem była trwałość szyn, które ulegały

przyspieszonemu

zużyciu, szczególnie na łukach i rozjazdach. Po wyczerpaniu dostępnych sposobów usunięcia
tego zjawiska zdecydowano się na wprowadzenie ciężkich szyn typu S 49. Decyzja ta
wiązała się z zaprojektowaniem nowych rozjazdów i wymianą prawie całej pęth, po której
odbywał się ruch wozów Granby. Efektem tych zmian była mniejsza częstotliwość wymiany
szyn i rozjazdów, lecz zużywanie się obręczy kół przebiegało nadal z niezmienionym
natężeniem. Dla przykładu, w 1993 r. konieczna była regeneracja około 2000 sztuk kół
jezdnych przy natężeniu przewozu urobku średnio 8000 t/dobę. Utrzymanie w

ciągłym

ruchu 6 składów transportowych po 22 wozy, pociągało za sobą konieczność posiadania
rezerwowych wozów, które oczekiwały

na wymianę lub na remont. Ekipy

remontowe

pracowały na czterech zmianach roboczych, przepracowując miesięcznie około 300 rbdn.
Na skutek zdarzających się wykolejeń składów z urobkiem kasowano około 25 w o z ó w
rocznie, wiele remontowano, a mimo to jakość taboru pogarszała się z każdym rokiem.
W tych warunkach maksymalna zdolność przewozowa na opisanej trasie nie przekraczała
12 000 t/dobę, przy stosunkowo dużej awaryjności systemu.
Sekcja II
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3.2. P r z e b u d o w a

systemu

odstawy

urobku

Mając w perspektywie zwiększenie wydobycia z pola Nadrybie nawet do 18 000 t/dobę,
podjęto decyzję o zmianie systemu transportu. Przedsięwzięcie było poprowadzone tak, aby
cała operacja nie miała wpływu na wydobycie i prowadzone roboty górnicze w polu
Nadrybie. Wykorzystano miesięczną przerwę przeznaczoną na przezbrajanie ściany w polu
Nadrybie. Urobek z przodków cliodnikowycli magazynowany był w zbiornikacłi retencyjnycłi
i odstawiany okresowo czynną częścią trasy nie objętą pracami modernizacyjnymi. Zakres
prac obejmował wykonanie 80-metrowego odcinka wyrobiska prostującego dotychczasową
trasę przewozu oraz zaprojektowanie i wykonanie urządzenia wyładowczego do zbiornika
retencyjnego I, zapewniającego precyzyjne dozowanie urobku na przenośnik taśmowy.
Projekt odstawy objął zabudowę trzech przenośników taśmowych na prostoliniowych odcinkach wyrobisk (rys. 1), o długościach 250, 350, 2500 metrów z taśmą o szerokości 1200 mm.
Zb. retn^jny nr J
pojemność JSXm*

SU SU
o ^
Zb wyłodowciy ^Cronby
pojemnoŁł 660

SzMc pętli transportu kołowego wozami

Granby
rtttncyjny nr 1
pc^emnoŁł iSWm^

o
—>'

-^SOCm.

prż^ośyk Piama J200 Bc
ornnosnki Mi famo iŻOO
Ib- wyfadowcży , Granby
poje^noił 660 /n^
Schemat trasy przenośników

Schemat przenośnika

taśmowych

taśmowego Pioma 1200 Bg

Rys. 1. Schemat transportu g ł ó w n e g o na poziomie 960 m
Fig. 1. Diagram of main transport at Ievel 960 m
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Wydajność środków odstawy dobrano tak, aby zapewnić ciągłość pracy skipu (900
t/godz.) i ciągłość rucłiu przenośników. Na pierwsze dwa odcinki trasy przewidziano typowe
przenośniki Mifama 1200. Natomiast w odniesieniu do trzeciego przenośnika, z uwagi na
jego długość, warto przytoczyć pewne szczegóły techniczne. Dokumentację wykonała Fabryka
Maszyn Górniczych P I O M A . Główny nacisk konstruktorzy położyli na zapewnienie optymalnego sprzężenia ciernego taśmy z bębnami napędowymi w czasie rozruchu, co zostało
zrealizowane przez zastosowanie mechanizmu nadążnego napinania taśmy i rozrusznika
elektrycznego, ograniczającego maksymalny moment rozruchowy nawet o 30%. W odległości
1650 m od napędu głównego przewidziano napęd pośredni, pracujący w systemie

T-T

(z pośrednią taśmą pędną).
Podstawowe dane techniczne przenośnika P I O M A

1200Bg:

— moc zainstalowana — 2 x 160 k W + 100 k W (napędu pośredniego),
— prędkość taśmy — 2,0 m/s,
— wydajność — 900 t/h (przy współczynniku zapełnienia taśmy 0,7),
— typ taśmy — GTP 800/2-1200 mm (napęd pośredni GTP 800/2-1000 mm).
Zabudowa przenośnika przebiegała sprawnie mimo wysokich wymagań odnośnie fundamentowania przenośnika. Cały napęd główny, napęd pośredni i zespół pętlic posadowiono
na 12 metrowych kotwach, uniezależniając konstrukcję przenośnika od ruchów górotworu.
Rozruch nastąpił w kwietniu 1994 r. i zbiegł się z uruchomieniem ściany w polu Nadrybie.
Dotychczasowa praktyka wykazała, że odstawa taśmowa ma wydajność dwukrotnie
większą od transportu szynowego, a jej awaryjność jest o wiele niższa. W

ciągu 4 lat

eksploatacji ciągu przenośników taśmowych wystąpiły tylko dwie awarie, polegające na
zerwaniu taśmy i powodujące przerwę w transporcie urobku przez czas jednej zmiany.
Największą rzeczywistą wydajność system transportu osiągnął w lutym i marcu 1996 r.,
gdzie w ciągu 51 dni (łącznie z sobotami) przetransportowano około 830 tys. t urobku,
czyli dziennie około

16,3 t. Przy 20 godzinnym

dniu pracy odstawy daje to średnią

wydajność około 800 t/godz. Potwierdziła się zakładana wysoka dyspozycyjność i niezawodność odstawy taśmowej, a wymagana wydajność 18 tys. ton/dobę może być osiągana
rytmicznie.
Dotychczasowa praktyka pozwala stwierdzić jednoznacznie, że na utrzymanie transportu
taśmowego potrzeba znacznie mniej robocizny i środków w porównaniu z transportem
kołowym. Uzyskane oszczędności na robociźnie najlepiej obrazuje zestawienie w tabeli 2.
Koszt przebudowy
taśmowy

transportu głównego

w cenach 1994 roku

z szynowego

wozami Granby

na transport

był następujący:

— koszt robót górniczych

3,4 mld zł (starych)

— koszt taśmociągu (napędy, zwrotnie) i ich zabudowy

2,6 mld zł (starych)

— koszt materiałów (trasa, taśma, itp.)

6,0 mld zł (starych)

Razem

12,0 mld zł (starych)

Różnica w kosztach utrzymania transportu taśmowego w stosunku do wozów Granby
wynosiła rocznie

w cenach 1994 r., około 4,2 mld zł. Zwrot nakładów poniesionych na

modernizację transportu głównego na poziomie 960 m nastąpił już po okresie niecałych
3 lat, nie licząc osiągniętego wzrostu wydajności transportu.
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Tabela 2. Porównanie obłożenia stanowisk pracy dla transportu kołowego i taśmowego
Table 2. Comparison of work stand staffing for car and conveyor transport

Stanowisko

Zmiana
j
I

pracy

1

I

I I

III

IV

2

Razem

Transport kołowy
Kierowcy lokomotyw

6

6

6

Obsługa załadowni i rozładunku

2

2

2

Konserwacja torowiska

2

2

2

6

12

Remonty w o z ó w

3

3

3

3

12

Konserwacja i utrzymanie trakcji

1

1

1

6

9

14

17

59

Razem

14

14

1

20
6

Transport tas'mowy
Obsługa przenośników

3

3

3

Konserwacja trasy

1

l

1

3

6

Ślusarze

1

1

i

2

5

Elektrycy

i

1

I

2

5

Razem

6

6

6

7

25

*•

Efekty ekonomiczne

9

uzyskane na samej robociźnie poprzez zmniejszenie zatrudnienia

o około 40 osób (z uwzględnieniem obserwacji) wynoszą, w chwili obecnej, około 2,5 min zł
rocznie.
Podsumowując należy stwierdzić, że:
1. W nowo projektowanych poziomach wydobywczych kopalń węgla kamiennego należy
bardzo rozważnie analizować zasadnos'ć stosowania przewozu kołowego urobku, ponieważ
aktualny stan techniki pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej niezawodności

i niskich

kosztów w systemie odstawy taśmowej.
2. Zastosowane w K W K Bogdanka przenośniki z mechanizmem nadążnego napinania
taśmy są przyszłościowym rozwiązaniem dla przenośników taśmowych w górnictwie, dającym
bardzo poważne efekty ekonomiczne i poprawiającym bezpieczeństwo pracy.
3. W kopalniach, które mają trudności z utrzymaniem wyrobisk górniczych, przenośniki
taśmowe mogą być najkorzystniejszym środkiem odstawy urobku.
4. Zmiana konstrukcji skipów dla zwiększenia ich ładowności i wydajności szybu
Przed modernizacją, tj. do sierpnia 1997 roku, w urządzeniu wyciągowym szybu 1.3
K W K Bogdanka pracował wyciąg skipowy z maszyną wyciągową 4L 5500/2 x 3600 oraz
z naczyniami o ładowności Q = 30 M g

i nniksymalną dopuszczoną prędkością jazdy

V = 16 m/s. Parametry te pozwalały osiągać zdolność wydobywczą szybu rzędu 900 Mg/go300
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dzinę, co przy czasie ciągnienia wynoszącym 20 godzin/dobę daje w efekcie wydajność
brutto w wysokości 18 000 Mg/dobę.
Przeprowadzona zmiana konstrukcji skipów pozwoliła na zwiększenie zdolności wydobywczej szybu z 18 000 Mg/dobę do 21 000 Mg/dobę przy zachowaniu dotycłiczasowego
czasu pracy oraz prędkości jazdy urządzenia wyciągowego.
Istotą modernizacji była zmiana ładowności naczyń skipowych z 30 M g do 35 M g bez
zmiany

pozostałych

parametrów

wyciągu

szybowego. Zmiana ładowności

skipów

była

możliwa po wprowadzeniu następujących zmian konstrukcyjnych:
a) Zmiana konstrukcji naczynia skipowego — polegająca, na zwiększeniu pojemności
samego naczynia oraz zmniejszeniu masy własnej.
b) Zmiana układu zawieszenia naczyń wyciągowych — przez zastąpienie układu jednopunktowego układem czteropunktowym. Zmiana ta spowodowała dalsze obniżenie masy
urządzenia wyciągowego będącego w ruchu.
c) Zmiana pojemności kieszeni odmiarowych na załadunku urobku do skipów.
Zmiana konstrukcji skipu — polegała na wprowadzeniu szeregu zmian konstrukcyjnych,
umożliwiających obniżenie masy własnej skipoklatki. Przykładowo:
— zlikwidowanie dodatkowych prowadnic czołowych zabudowanych pod stopą skipoklatki,
— zlikwidowanie konstrukcji wsporczej pod dolne prowadnice toczne, znajdującej się
na ramie dolnej skipu,
— zastosowanie prowadnic zespolonych w miejsce dotychczasowych,
— zlikwidowanie mechanizmów odsuwania bocznych prowadnic tocznych na stopie skipu,
— zmniejszenie wysokości czołowych belek głowicy z wysokości

łOOO do 500 mm

oraz podniesienie pomostu piętra skipoklatki do góry, zwiększające ładowność pojemnika.
Wprowadzenie

wyżej wymienionych zmian konstrukcyjnych spowodowało

obniżenie

masy własnej skipu o około 2 M g , co przy dwóch naczyniach wyciągowych obniżyło masy
w ruchu o około 4 M g .
Zmiana układu zawieszenia skipu — polegająca na zastąpieniu ciężkich układów zawieszeń
naczyń skipowych z jednopunktowych na wielopunktowe. Istotą zmiany było wyeliminowanie
2 dźwigni kątowych dużych, 4 dźwigni kątowych małych, 4 ciężkich blach łącznikowych oraz
sworzni łączących i zastąpienie ich przez 4 lekkie blachy łącznikowe dla niezależnego jednopunktowego mocowania każdego z czterech zawiesi lin nośnych do skipu.
Zastosowanie zmodernizowanego połączenia lin nośnych z naczyniami wyciągowymi spowodowało obniżenie ciężaru własnego uldadu zawiesi lin nośnych na obu naczyniach o około
3 Mg, co w efekcie spowodowało kolejne zmniejszenie mas ruchowych urządzenia wyciągowego.
Zmiana

pojemności kieszeni odmiarowych —

polegała

na przebudowie

górnych

izotopów zabezpieczenia pojemnościowego obu kieszeni skipowych. Ciężar zasypowy urobku
ustawiany jest na taśmie wagowej. Nie uległ zmianie sam czas napełniania kieszeni, bowiem
istnieje możliwość regulacji wielkości nadawy urobku ze zbiorników odmiarowych.
Sumaryczna zmiana mas będących w ruchu w urządzeniu

wyciągowym

szybu

1.3

(przedział zachodni) po modernizacji obniżyła się o około 7 M g . Zmiana ta zezwoliła na
zwiększenie ładowności naczyń wyciągowych o 5 Mg.
Efektem końcowym przeprowadzonej modernizacji było to, że mimo zwiększenia ładowności skipów o 5 M g , sumaryczne masy będące w ruchu w eksploatowanym urządzeniu
wyciągowym szybu 1.3 uległy zmniejszeniu o około 2 M g .
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Koszt całkowity prac modernizacyjnych wyniósł około 1 min zł. Efekty ekonomiczne
z tytułu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz zwiększenia sprzedaży węgla (szyb
wydobywczy limitował wielkość wydobycia sprzedaży) po odjęciu amortyzacji wyniosły
około 1,1 min zł w ciągu 1 roku. Nakłady inwestycyjne zwróciły się już w pierwszym
roku po wprowadzeniu przedsięwzięcia.
5. Wzrost długości ścian dla obniżenia kosztów wydobycia
Rozpoczynając w 1982 roku eksploatację pokładu 382 w K W K Bogdanka urucliomiono
pierwszą ścianę badawczą o długości 100 m. Również druga ściana urucłiomiona w 1986
roku miała długość 100 m. Biorąc jednak pod uwagę wysoki koszt utrzymania chodników
z uwagi na ich zaciskanie, już wówczas w zwiększeniu długości ściany upatrywano sposobu
na obniżenie kosztów eksploatacji. Barierą ograniczającą długość ściany były duże opory
ruchu przenośników ścianowych podbijanych wypiętrzanym spągiem, prowadzące do częstych
awarii przenośników ścianowych. Dlatego też w uruchomionej w 1987 roku ścianie o długości
200 m zastosowano układ dwóch, przeciwbieżnych przenośników ścianowych o długości
100 m każdy. Już w 1989 roku planowana była ściana o długości 300 m w analogicznym
układzie podwójnym, tj. 2 x

150 m. Jednak późniejsze trudności i zaciśnięcie ściany

w 1989 roku zmusiło do zaniechania zwiększenia długości ścian.
Dalszy wzrost długości ścian powyżej 200 m nastąpił po 1990 roku. Umożliwiła to
dokonana zmiana systemu eksploatacji ze stosowanego wcześniej „do pola" na system „od
pola" oraz postęp w zakresie niezawodności maszyn wyposażenia mechanizacyjnego ścian.
Bardzo ważnym krokiem we zakresie zwiększenia długości ścian w K W K Bogdanka było
uruchomienie w 1992 roku ściany 4N w Nadrybiu, o początkowej długości 282 m. Była
to pierwsza ściana wyposażona w właściwe urządzenia wysokowydajne ze zmodernizowanym
systemem odstawy. Zastosowano tam nowy przenośnik ścianowy Rybnik — 255/842 o mocy
4 X 160 kW, a w chodnikach nowe rozwiązania w taśmociągach o szerokości taśmy
1200 mm.
Kolejnym etapem zwiększenia długości ścian w K W K Bogdanka było uruchomienie na
przełomie 1994/1995 roku ściany 4/1 o długości około 300 m, wyposażonej w nowoczesny,
wysokowydajny kompleks mechanizacyjny, z nową obudową ścianową Tagor 13/25 POz/B
oraz z przenośnikiem ścianowym PF-4/932 o mocy napędów 3 x 250 kW. Przenośnik ten
posiadał zamkniętą od dołu konstrukcję rynny. Moc przenośników ścianowych 3 x 250 k W
w ścianie 4/1 okazała się zbyt mała, dlatego też w ścianie 5/1 o długości 300 m zastosowano
nowe zwiększone napędy 3 x 400 kW.
Aktualny stan techniki stwarza możliwość dalszego zwiększenia długości ścian. Próby
takie są podejmowane i już obecnie pracują ściany o długości 400 m i więcej. Dlatego
istotne jest, czy wzrost długości ścian jest racjonalny z ekonomicznego punktu widzenia.
Do określenia wpływu długości ścian na koszt jednostkowy wydobycia przeprowadzone
zostały symulacyjne analizy kosztów oddziałowych wydobycia węgla w oparciu o opracowany
informatyczny model kosztów [7].
Model ten polega na prognozowaniu kosztów wybrania całego pola eksploatacyjnego
przy pomocy różnych analizowanych wariantów dotyczących rozcinki pola, przyjętej mechanizacji i organizacji pracy oraz obliczania kosztów jednostkowych wydobycia. Ponadto
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poznawana jest struktura kosztów zarówno w układzie rodzajowym jak i stanowiskowym.
W każdym wariancie określana jest również wielkość wydobycia oraz wartość produkcji —
korzystając z numerycznych map jakości złoża.
Analizę wpływu długości ścian na koszt wydobycia w oddziałach w warunkach

KWK

Bogdanka przeprowadzono na przykładzie pola I północnego ( N ) o wymiarach 2650 x 1250 m,
które jest obecnie udostępniane. Średnia miąższość pokładu w polu N wynosi około 2,3 m.
Przy wszystkich podobnych rozwiązaniach, w przeprowadzonej analizie zróżnicowane
zostały długości ścian, a w konsekwencji ilość ścian usytuowanych w analizowanym polu.
Długość i ilość ścian w poszczególnych wariantach wyniosła:
wariant I

— 6 ścian po 193,5 m,

wariant II

— 5 ścian po 235 m,

wariant III

— 4 ściany po 297,5 m,

wariant I V

— 3 ściany po 400 m.

Analiza przeprowadzona została w dwóch etapach.
Etap I — przy przyjęciu stałego — racjonalnego z technicznego punktu widzenia

—

postępu ścian, zróżnicowanego w różnych wariantach, według następujących założeń:
— średnia prędkość urabiania kombajnu w ścianie — 6 m/s,
— czas urabiania we wnękach — 30 minut.
Przy takim założeniu w programie obliczeniowym postępy ścian maleją wraz z ich długością
i przyjęte do obliczeń w wariantach I — I V wynosiły odpowiednio: 250, 230, 210 i 170 m/m-c.
Etap I I — przy przyjęciu różnych (zmiennych) wartości postępów miesięcznych ścian
określonych dla 4 przypadków tj.:
— przy pracy ścianą na 1 zmianę (wydobycie minimalne),
— przy pracy ścianą na 2 zmiany (wydobycie ograniczone),
— przy pracy ścianą na 3 zmiany (wydobycie racjonalne) — jak i w etapie I,
— przy pracy ścianą na 3 zmiany ze zwiększoną prędkością jazdy kombajnu do 7 m/s
(wydobycie maksymalne).
Obliczenia wykonywane dla etapu II pozwoliły na określenie funkcji kosztu jednostkowego
wydobycia w zależności od wielkości wydobycia ze ściany. Ma to istotne znaczenie, gdyż
ściany w K W K Bogdanka pracują zwykle przy dużym zróżnicowaniu postępów, wynikającym
z okresowej nadwyżki zdolności wydobywczej ścian w stosunku do zdolności wydobywczej
urządzeń wyciągowych.
Dla wszystkich przyjętych wariantów długości ścian dobrano właściwe

wyposażenie

mechanizacyjne oraz obłożenie załogi i przeprowadzono stosowne obliczenia. Zestawienie
wybranych parametrów charakteryzujących poszczególne warianty długości ścian i wyniki
obliczeń

kosztów

oddziałowych

eksploatacji w

polu eksploatacyjnym dla racjonalnego

poziomu wydobycia, zamieszczono w tabeli 3.
Wynika z nich, że koszt jednostkowy wydobycia węgla w oddziale w poszczególnych
wariantach przedstawia się następująco:
wariant I (200 m)
k = 30,10 zł/t

przy wydobyciu

8 860 t/d,

wariant II (250 m)

k

= 26,80 zł/t

przy wydobyciu

9 720 t/d,

wariant III (300 m)

k = 24,50 zł/t

przy wydobyciu

10 900 t/d,

wariant I V (400 m)

1

= 23,30 zł/t

przy wydobyciu

11 460 t/d.

Wykres zależności kosztu jednostkowego od długości ściany przedstawiono na rysunku 2.
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Tabela 3. Zestawienie wyników obliczeń kosztów oddziałowych eksploatacji pola N przy różnych wariantach
długości ściany dla racjonalnego poziomu wydobycia
Table 3. Listing o f results o f fiat costs o f the field-N exploitation with different longwall lengths for
the rational level of output

Lp.

Parametr

Jednostka

Wariant (długość ściany [ m ] )

miary
1.

A
Średni postęp ściany

m/m-c

2.

Średnie wydobycie ze ściany

t/dobę

3.

Suma długości wyrobisk w pokładzie

4.

Koszt oddziałowy całkowity

5.

Średni koszt jednostkowy wydobycia węgla

m
min zł

244,4

226,6

207,1

IV (400)
167

8 864

9 721

10914

11 457

35 777

30 390

24 959

19 440

318,886

282,858

256,947

241,447

30,10

26,80

24,50

23,30

—

wykonanie chodników w pokładzie

55,9

53,1

49,1

42,4

—

prowadzenie ściany

23,5

26,1

29,4

35,5

—

odstawa

8,0

8,1

7,9

7,5

—

montaż i demontaż ścian

2,1

2.6

3,0

3,5

—

pozostałe

10,5

10.1

10,6

16,80

14,22

12,01

9,86

Wielkość kosztów jednostkowych:

l U

zł/t

— wykonanie chodników w pokładzie
—

prowadzenie ściany

7,06

6,99

7,20

8,25

—

odstawa

2,39

2,18

1,93

1,73

—

montaż i demontaż ścian

0.64

0,69

0,72

0,81

—

pozostałe

3,21

2,72

2,64

2,65

Struktura kosztów w układzie rodzajowym:

8.

III (300)

%

Struktura kosztów według stanowisk:

7.

II (250)

zł/t

handlowego
6.

I (200)

%

—

robocizna

33,5

33,9

33,8

33,9

—

materiały

36,9

35,7

32,7

27,8

—

amortyzacja

16,8

18,2

20,2

24,0

—

remonty

5,4

5,7

6,6

7,0

—

pozostałe

7,4

6,5

6,7

7,3

Koszty w cenach zdyskontowanych są najniższe dla wariantu III (tab. 3) i wynoszą
19,30 zł/tonę, a dla wariantu l Y nieco wyższe —

19,40 zł/tonę.

Koszty oddziałowe całkowite eksploatacji pola N (tablica 3) są najniższe w wariancie I V
i wynoszą około 241 mld zł, a najwyższe w wariancie I — około 318 mld zł.
Na szczególną uwagę zasługuje struktura kosztów wydobycia. W układzie stanowiskowym
największy

udział

stanowią

koszty

wykonania

chodników

(przyścianowe

+

polowe

+

+ udostępniające) i wahają się od 55,9% w wariancie I do 42,4% w wariancie IV. Drugą
pozycję pod względem udziału stanowi koszt prowadzenia ściany: od 23,5% w wariancie
I do 35,5% w wariancie IV.
W strukturze kosztów oddziałowych eksploatacji w układzie rodzajowym (tab. 3) znaczące
pozycje odgrywają: koszt robocizny, koszt amortyzacji i materiałów.
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Rys. 2. Wykres zależności kosztu jednostkowego wydobycia w oddziale od długości ściany
Fig. 2. Graph o f the dependence of the unit mining cost in the fiat on the longwall iength

Udział

kosztu

robocizny Jest w

przybliżeniu

stały

i stanowi

około

34%

kosztów

całkowitych. Udział kosztów materiałów maleje wraz z długością ścian z 36,9% w wariancie
I do 27,8% w wariancie IV. Główną pozycję w materiałach stanowi obudowa chodnikowa.
Bardzo istotną pozycję w koszcie całkowitym

wydobycia stanowi amortyzacja. Bardzo

wyraźny jest wzrost j e j udziału wraz z długością ściany. W wariancie I koszt amortyzacji
stanowi 16,8% kosztu

całkowitego, w wariancie II —

18,2%, w wariancie III — 20,2%,

a przy długości ściany 400 m w wariancie I V — aż 24,0%.
Dla

analizy

wydobycia
Sekcja II

zmian

wysokości

kosztów

ze ściany, przy różnych

eksploatacji,

w

zależności

ich długościach, sporządzono

od

w tabeli

wielkości
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Wiednie zestawienie kosztów

i wydobycia. Określono również stopień

wykorzystania

zdolności

wydobywczej ścian oraz skalę wzrostu kosztu jednostkowego

poziomie

wydobycia,

w

odniesieniu

do

kosztu jednostkowego

przy

przy

danym

wydobyciu

ra-

cjonalnym.
Na podstawie tabeli 3 sporządzono krzywe kosztu jednostkowego w funkcji wielkości
wydobycia ze ściany, dla I V

wariantów jej długości oraz przedstawiono

odpowiednie

równania aproksymat.
Krzywe te przedstawiono na zbiorczym wykresie (rys. 3).
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Z przebiegu krzywych dla różnych długości ścian wynika, że przy niższych wielkościach
wydobycia (poniżej 6000 t/d) najniższe koszty są w ścianie o długości 300 m, a przy'
wysokich wielkościach wydobycia

(powyżej 7000 t/d) najniższe koszty jednostkowe są

w ścianie o długości 400 m.
W całym analizowanym zakresie zmian wielkości wydobycia najniższe koszty jednostkowe
wydobycia uzyskuje się ze ściany o długości 300 i 400 m. Ściany o długości 250 m,
w zakresie wysokości kosztów jednostkowych mogą byc konkurencyjne przy wydobyciu
poniżej 4000 t/d.
Podsumowując należy stwierdzić, że zwiększając długość ścian z 200 m (średnia dla
branży) do 250 m w pokładzie o grubości 2,3 m uzyskujemy spadek kosztu jednostkowego
wydobycia w oddziale o 3,30 zł/tonę, tj. o 11%, a zwiększając długość ścian do 300 m
spowodujemy spadek kosztu o 5,60 zł/tonę, tj. o 22%. Przy dalszym wzroście długości
ścian efekt ten jest już coraz mniejszy.
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Examples of efficiency-increasing actions which decrease mining costs
in Bogdanka Coal Mine
Abstract
The paper describes 4 examples of actions carried out in the Bogdanka Coal Mine in
the years 1993—1998 which contributed to the decrease of coal mining costs. These are:
the implementation of the suspension diesel cars, the change of the output transport in
Granby cars into belt conveyor transport, the modernisation of hoist tubs in the tnain shaft,
the growth of length of longwalls. The author discussed the technological rangę of actions
and the economic effects obtained.
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Zespoły maszyn i urządzeń do wysokiej koncentracji wydobycia
węgla kamiennego ze ścian w pokładach cienkich
Słowa kluczowe
Koncentracja

wydobycia ~ pokłady cienkie - zmechanizowany

kompleks

ścianowy

Streszczenie
W komunikacie przedstawiono ścianowy kompleks zmechanizowany dla ścian o wysokiej
koncentracji wydobycia, stosowany do ekploatacj pokładów cienkich. Omówiono aspekty
techniczne i ergonomiczne jego stosowania oraz wyniki produkcyjne.
1. Wstęp
Zasoby węgla w pokładach o grubości do 1,5 m są znaczne. Ze względu na dostępną
technologię i atrakcyjność ekonomiczną udział wydobycia z tych pokładów jest daleki od
ich udziału w zasobach ogólnych. W miarę wyczerpywania się pokładów grubszych, przy
nieracjonalnej gospodarce złożem udostępnionym w perspektywie historycznej, utrzymanie
wydobycia węgla na niezbędnym poziomie może okazać się zbyt kosztowne. Narzuca to
konieczność rozwiązania problemu efektywnego wydobywania węgla kamiennego z pokładów
o grubości do 1,5 m przez poszukiwanie nowych technologii eksploatacji oraz doskonalenie
technologii znanych przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technicznych i doświadczeń
produkcyjnych. Od rozwiązania tego problemu jest uzależnione racjonalne wykorzystanie
udostępnionego złoża oraz poprawa efektywności ekonomicznej kopalń.
Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko posiada około 70% zasobów

operatywnych,

zalegających w pokładach o grubości do 1,5 m na czynnych poziomach wydobywczych.
Fakt ten zmusił kopalnię do poszukiwania i stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, pozwalających na efektywną i ergonomiczną eksploatację cienkich pokładów,
węgla.
Z doświadczeń przemysłowych, analiz teoretycznych i publikacji naukowych wynika,
że problem uzyskania wysokiej koncentracji produkcji w pokładach cienkich jest bardziej
złożony niż w innych przedziałach grubości eksploatowanych pokładów i należy go rozpatrywać nie tylko w obszarze technicznym i ekonomicznym ale także ergonomicznym.
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2. Aspekty techniczne i ergonomiczne eksploatacji pokładów cienkich
2.1. W i e l k o ś ć

przekroju

poprzecznego

wyrobiska

ścianowego

— Przepisy górnicze dokładnie precyzują, jakie powinny być wymogi ścieżki, która
stanowi przejście dla człowieka.
— W znacznym stopniu jest on ograniczony przez obudowę zmechanizowaną, kombajn,
przenośnik.
— W tym zbyt małym wolnym przekroju wyrobiska tkwi główne ograniczenie wydobycia
w pokładach cienkich.
— Zaprojektowana i wykonana obudowa spełnia wymogi aktualnych przepisów i norm.
— Uzyskanie dogodniejszych warunków przejścia —

z punktu widzenia

aktualnego

stanu techniki — jest niemożliwe.
— Nadrzędność

kryterium dogodności

przejścia i obsługi zadecydowały

o wyborze

obudowy dwustojakowej, wymuszając aprobatę dla niekorzystnych konsekwencji tej decyzji
(pochylenie stojaków) (rys. 1).

Rys. 1. Obudowa ścianowa G S W-075/20-POz (zestaw l i n i o w y )
Fig. 1. The G S W - 0 7 V 2 0 - P O z longwall lining (rope conipIex)

2.2. M o ż l i w o ś ć

poruszania

się

załogi

Wydajną pracę w pokładach cienkich ograniczają utrudnienia w poruszaniu się ludzi
w ścieżce przejścia (rys. 2, 3).
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Rys. 2. Minimalne pole przejścia dla kombajnowego kompleksu ścianowego z obudową Glinik-066/16-0zk
Fig. 2. Minimum transfer area f o r the combine longwall compIex with the Glinik-066/16-0zk iining
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Rys, 3. Minimalne pole przejścia dla kombajnowego kompleksu ścianowego z obudową G s w - 0 7 5 / 2 0 - P 0 z
Fig. 3. Minimum transfer area f o r the combine longwall complex with the GS W-075/20-POz lining
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M i m o daleko idącej mechanizacji i częściowej automatyzacji górnik musi przesuwać
obudowę zmechanizowaną w ślad za przesuwającym się kombajnem, jak również kombajnista
musi nadążać za kombajnem.
—

Kombajnista ma ograniczoną prędkość poruszania się, którą w cienkich ścianach

ocenia się na 5 m/min.
—

Średnia prędkość kombajnisty określona na przestrzeni trzech zmian wydobywczych

spada do 4—4,5 m/min.
—

Operator przesuwając się wraz z kombajnem, poprzez utrudnienie w poruszaniu się

obniża prędkość kombajnu, a tym samym zmniejsza wielkość wydobycia.
2.3. D o g o d n o ś ć

obsługi

—

W y b ó r obudowy dwustojakowej.

—

Rozmieszczenie i sposób zamocowania urządzeń, umożliwiających dogodne sterowanie

obudową (rys. 4).
—

Dogodną obsługę kombajnu powinno zapewnić zdalne sterowanie przy użyciu dwóch

pilotów o małych gabarytach.

Rys. 4. Rozmieszczenie i sposób zamocowania zespołów sterowania pilotowego SP

Fig. 4. Arrangement and fitling of the S P pilot control sets

2.4. P r z e m i e s z c z e n i e
w

przedziale

korpusu

wysokości

kombajnu

ściany

pracującego

1,1—1,3 m

z

jako

przenośnika

ładowarka
na

spąg

W oparciu o kryterium wysokości, gwarantującej bezkolizyjny przejazd kombajnu pod
stropnicami obudowy zmechanizowanej oraz w oparciu o kryterium ergonomiczne, obejmujące
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Rys. 5. Kombajn ścianowy

KSE-360

Fig. 5. The KSE-360Iongwall combine

wentylację i warunki

bezpieczeństwa

pracy,

zdecydowano

o przemieszczeniu

korpusu

kombajnu, pracującego jako ładowarka z przenośnika na spąg (rys. 5).
Rozwiązanie takie stwarza określone trudności naprawcze, dlatego też kombajn KSE360 został wyposażony w odpowiedni system
do diagnostyki i monitorowania. Powinno to
umożliwić uzyskanie wyższej dyspozycyjności
nie tylko w sposób konwencjonalny, przez
szkolenia i prawidłową obsługę, lecz również
przez sygnalizowanie stanów przedawaryjnych,
pozwalając na prowadzenie czynności zapobiegawczych i napraw w miejscacłi dogodnych
ze względu na dostęp (na końcach ściany).
2.5. Z w a l c z a n i e

zapylenia

Nie mniej ważnym elementem zapewnienia
odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy jest zwalczanie zapylenia. Wprowadzenie

systemu

zraszania

wewnętrznego

przez organ urabiający z jednoczesnym kon-

Rys. 6. Organ urabiający kombajnu KSE-360

trolowanym dozowaniem preparatu zwilżają-

z systemem zraszania wewnętrznego

cego ( Z W I L K O P ) stanowi najnowsze rozwiązanie techniczne w tym zakresie (rys. 6).
Sekcja II

Fig. 6. The excavating organ o f the KSE-360
combine with the system o f internal sprinkling
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2.6. E l i m i n a c j e
ścian a- c h o d n i k .

robót

górniczych

Technologia

ze

strefy

bezwnękowego

zagrożenia
urabiania

Konstrukcja kadłuba napędu zwrotnego przenośnika ścianowego oraz ramienia kombajnowego umożliwia urabianie kombajnem w obrębie napędu zwrotnego przenośnika z zachowaniem wymaganego podcięcia spągu. Rozwiązanie to pozwala na wprowadzenie napędu
do ściany, eliminując roboty górnicze związane z prowadzeniem wnęki i przestawianiem
obudowy

chodnikowej w strefie zagrożenia, jaką stanowi skrzyżowanie

ściana-chodnik

(rys. 7).

Rys. 7. Bezkolizyjna współpraca ramienia kombajnu ścianowego KSE-36() z kadłubem zwrotnym najazdowym
przenośnika ścianowego GSW-PS-750/nxN
Fig. 7. The collision-free cooperation of the arm of the KSE-360 longwall combine with the returnable track
body of the GSW-PS-750/nxN longwall conveyor

2.7. U p o r z ą d k o w a n e

prowadzeńie

przewodów

i

węży

wzdłuż

ściany

Ważnym elementem zespołu maszyn i urządzeń jest konstrukcja prowadnic przenośnika
ścianowego, pozwalająca na uporządkowanie przewodów i węży wzdłuż ściany. Kombajn
KSE-360 z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 150 kW, 1000 V do napędu organów
urabiających i dwoma silnikami elektrycznymi do napędu posuwu o mocy 30 kW, 500 V
zasilany jest jednym przewodem 6 żyłowym (rys. 8).
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Rys. 8. Rozmieszczenie i sposób prowadzenia przewodów i węży wzdłuż ściany w prowadnicach przenośnika
ścianowego GSW-PS-750/nxN
Fig. 8. Arrangement and conducting of cables and hoses aiong the longwall in the guides
of the GSW-PS-750/nxN longwall conveyor

2.8. E l i m i n a c j a

prac

transportowych

w

ścianie

Prototypowe rozwiązanie konstrukcji rynien odwracalnych eliminuje prace transportowe
w przypadku uszkodzeń, polegających na starciu górnej części profilu. W takim przypadku
naprawa będzie polegała na odwróceniu uszkodzonej rynny (rys. 9).
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Rys. 9. Odwracalność i symetrycznośd rynien
Fig. 9. Revesibility and symmetricality of troughs
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3. Techniczne wyposażenie zmechanizowanego kompleksu ścianowego
W skład zmechanizowanego kompleksu ścianowego (rys. 10) do eksploatacji cienkich
pokładów węgla kamiennego wchodzą następujące maszyny i urządzenia:
— obudowa zmechanizowana GSW-075/20-POz (zestawy liniowe i skrajne) (rys. 11, tab. 1):

Rys. 10. Prototypowy polski kompleks ścianowy z kombajnem KSE-360 do eksploatacji pokładów cienkich
Fig. 10. The prototype Polish longwall compIex with the KSE-360 combine for mining of thin beds

Rys. I I . Obudowa s'cianowa
Fig. I I . The
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Gsw-075/20-P0z

Gsw-075/20-P0z

(zestaw skrajny)

longwall lining (extreme set)
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Tabela I. Obudowa zmechanizowana G s w - 0 7 5 / 2 0 - P 0 z
Table !. The G s w - 0 7 5 / 2 0 - P 0 z iiiechanised longwall

Parametr

GSW-075/20-POZ

GSW-075/20-POZ

Zestaw liniowy

Zestaw skrajny

Zakres wysokości

0,75

1,95

Jednostka

m

Zakres pracy:
— przy nachyleniu podłużnym do 25°

0,95

1,85

1,15

1,85

m

— przy nachyleniu podłużnym do 35°

1,05

1,70

1,15

1,70

m

— przy nachyleniu podłużnym do 25°

1,05

1,85

M5

1,85

m

— przy nachyleniu podłużnym do 35°

1,05

1 Ji)

1,15

1,70

m

Zakres pracy w pokładach zagrożonych tąpaniami:

Pędziałka obudowy

1.5

m

Krok obudowy

0,8

m

Nachylenie s'ciany —

podłużne

Nachylenie ściany —

poprzeczne

35°

do

±15°

Podporność wstępna stojaków

2 X 0,865

Podporność robocza zestawu

0,26—0,41

MN
0,23—0,34

M N W

Podporność robocza stojaków

2 X 1,30

MN

Siła przemieszczania zestawu

0,282

MN

Siła przesuwu przenośnika

0,157

MN

Nacisk na strop

0,33—0,46

Nacisk na spąg (maksymalny)

1,6—3,36

Nacisk na spag (średni)

0,46

Ciśnienie robocze magistrali zasilającej
Masa zestawu

0,36—0,49

MPa

1,03

MPa

25
9 423,0

MPa

MPa
10 770,0

kg

Rys. 12. Kombajn ścianowy KSE-360
Fig. 12. The KSE-360 longwall combine
M
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Tabela 2. Kombajn ścianowy KSE-360
Table 2. The KSE-360 longwall combine

Wartość

Jednostka

1,0—1,6 (1,9)

m

2 X 150

kW

2 X 30

kW

Napięcie zasilania

1000 (500)

V

Głębokość zabioru

0,8

m

1000, 1120, 1250, 1400

mm

50 lub 59,1

• -1
mm

0—7,5

m/min

Parametr
Wysokość urabiania
M o c silników napędu organów urabiających
M o c silników napędu posuwu

Średnica organów urabiających
Prędkość obrotowa organów urabiających
Prędkość posuwu
Nachylenie podłużne/poprzeczne

do 35°/±10°
480

Sita uciiigu

kN

bezcięgnowy BP od strony ociosu

System posuwu
Długość kombajnu (między osiami organów urabiających) przy

5 790

mm

2 345

mm

poziomym ułożeniu ramion
Szerokość kombajnu ( z uchwytem przewodów)
Wysokość kombajnu (od spągu, bez organów urabiających):
—

nad przenośnikiem

738

mm

—

w polu urabiania

798

mm

ok. 23

t

Masa kombajnu

Rys. 13. Ścianowy przenośnik zgrzebłowy GSW-PS-750/nxN (napęd w y s y p o w y )
Fig. 13. The GSW-PS-750/nxN longwall scraper conveyor (dump drive)
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kombajn ścianowy KSE-360 (rys. 12, tab. 2) wraz z przemiennikiem częstotliwości
PPC-3 500V;
— zgrzebłowy przenos'nik ścianowy GSW-PS-750/nxN (rys. 13, tab. 3);
— zgrzebłowy przenośnik podścianowy GSW-PP-750/nxN (rys. 14, tab. 3);
— kruszarka kęsów;
— wyposażenie elektryczne z systemem do diagnostyki i monitorowania.
Tabela 3. Przenośnik ścianowy i przenośnik podścianowy
Table 3. The longwall and sub-longwall conveyors

Parametr

Przenośnik ścianowy

Przenośnik podścianowy

GSW-PS-75()

GSW-PP-750

Wydajność szczytowa

700—1200

700—1200

t/h

Długość maksymalna

300

90

m

Nachylenie podłużne

do 35°

±15°

+ 15°

±15°

4 X 85/250

2 X 55/160

Nachylenie poprzeczne
Moc maksymalna — silniki dwubiegowe
Wielkość przekładni

15; 25

Łańcuch zgrzebłowy

2 X 26 X 92 lub 2 X 30 X 108

Prędkość łańcucha zgrzebłowego
Rodzaj wysypu
Profil boczny rynny

0,13; 0,89; 0,92; 1,13; 1,3

Szerokość rynny/wysokość rynny

kW
wg

0,8

1,6

czołowy lub boczny

czołowy

E L S 265 B

E225

Wytrzymałość połączenia rynny

Jednostka

2 500

RAGN

iii/s

kN

750/265

750/225

mm

Grubość blachy ślizgowej

26 lub 30

26 lub 30

mm

System posuwu kombajnu

Eicotrack (na ostrodze)

Rys. 14. Podścianowy przenośnik zgrzebłowy GSW-PP-750/nxN
Fig. 14. The GSW-PP-750/nxN sub-longwall scraper conveyors
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3.1. W y p o s a ż e n i e

elektryczne

Maszyny i urządzenia górnicze zasilane są energią elektryczną o napięciu 125V, 500V
i 1000V. Urządzenia są zasilane z transformatorów typu IT3SF-2-l000kVA 6/lkV; IT3Sb400kVA 6/0,5kV. Wszystkie maszyny górnicze sterowane są zdalnie napięciem bezpiecznym
24V, zgodnie ze schematami fabrycznymi wyłączników.
Kombajn KSE-360 z dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 150 kW, 1000V do napędu
organów urabiających i dwoma silnikami elektrycznymi do napędu posuwu o mocy 30 kW,
500V,

zasilany jest poprzez wyłącznik wielostycznikowy dwutorowy typu HA-dk7 CS/2

V A C - I jednym przewodem 6 żyłowym. Z jednego toru prądowego napięciem O—50GV,
przy regulacji proporcjonalnej napięcia do częstotliwości zasilania w granicach O—50Hz
(przemiennik częstotliwości PPC-3), zasilane są silniki 30 k W posuwu kombajnu, natomiast
z drugiego toru prądowego wyłącznika, napięciem 1000V zasilane są silniki 150kW napędu
organów urabiających. Kombajn przystosowany jest do sterowania zdalnego-radiowego oraz
lokalnego z przycisków i łączników zabudowanych na maszynie. Wyposażony jest w dwie
oddzielne instalacje wodne. Jedna zasila system zraszający organów urabiających, do którego
woda o ciśnieniu do 10 MPa podawana jest z wysokociśnieniowego agregatu hydraulicznego
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Średnie dobowe wydobycie kompleksu ścianowego z kombajnem KSE-360
Średnie dobowe wydobycie ścian z kombajnem KGS-24S
Średnie dobowe wydobycie ścian z kombajnem KGS-200, KSE-344. KWB 3RNS

Rys. 15. Średnie dobowe wydobycie kompleksu ścianowego z kombajnem KSE-360 w porównaniu ze
średnim d o b o w y m wydobyciem ze ścian o wysokości do ł,4 m
Fig. 15. The average daily output o f the longwall complex with the KSE-360 combine as compared to the
average daily output o f the longwalls up to 1.4 m high
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typu AH-W80/10. Druga instalacja wodna, o ciśnieniu do 2,5 MPa, przeznaczona jest do
chłodzenia silników elektrycznycłi kombajnu i przekładni głównej, a wypływ podłączony
jest do baterii zraszających przestrzeń roboczą maszyny.
Dwa silniki o mocy 85/250 kW, 1000 V , napędzające przekładnie przenośnika ścianowego
oraz silnik o mocy 45/132 kW,

1000 V , napędzający

podścianowego, zasilane są poprzez

wyłącznik

przekładnię kątową przenośnika

wielostycznikowy

400-V. Odstawa urobku jest prowadzona przenośnikami

typu HA-dk9/8

taśmowymi

typu

VAC

Gwarek-1000

w układzie automatyzacji typu USPP, Wzdłuż trasy odstawy i na napędach, zabudowany
jest układ łączności głośnomówiącej typu UGO-86, natomiast w ścianie zabudowany jest
układ łączności głośnomówiącej i blokad typu P R O M O S . Wszystkie urządzenia są wyposażone w wymagane blokady i czujniki.
4. Wyniki produkcyjne przodków ścianowych o wysokości do l,4m w porównaniu do
wyników produkcyjnych kompleksu ścianowego z kombajnem KSE-360
Ze względu na nieefektywność ekonomiczną eksploatacji ścian w pokładach cienkich,
liczba tych ścian jest niewielka. W celach porównawczych sporządzono wyciąg z informacji
Centralnego Ośrodka Informatyki Górnictwa S.A. o wynikach produkcyjnych wszystkich
ścian w Polsce od sierpnia do listopada 1998 r, W omawianym czasie, ścian tych było
10—13. Dla zobrazowania skali problemu przedstawiono średnie dobowe wydobycie ze
ścian o wysokości do l,4m w okresie kilku miesięcy.

Complexes of machines for high-concentration coal output from
longwalls in thin beds
Abstract
The paper present a longwall mechanised complex for the longwalls of high output
concentration, applied for thin beds. Technical and ergonomical aspects of its application
as well as production results were discussed.
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1. Wstęp
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Rozbudowa i modernizacja miaft,lpe\^|awanie nowych sieci dróg, autostrad,
osiedli mieszkaniowych i zakładów prod|||?pfych, warunki utrzymania sprawności
szlaków komunikacyjnych oraz bezpiecźeństWó ruchu, wymagają budowy wielu
podziemnych konstrukcji inżynierskich o różny||: p||eznaczeniu. Zasadnicze problemy
wykonawstwa podziemnych konstrukcji
na skrzyżowaniach
z istniejącą i silnie obciążoną siecią komunikacyipb:.
We współczesnych warunkach, przy aktualny<sll,.;|||^^
transportu pasażerskiego i towarowego, zrozumiałe stają się wymaganl|p^|||inistratoró dróg i szlaków
kolejowych dotyczące takiej realizacji obiektu pod s l p ^ i i l i : . komunikacyjnym, aby
nie występowały na nim w trakcie robót budowlanych ^ ' ' ( ^ i ^ z e n i a w ruchu. Brak
nowoczesnych technologii budowy konstrukcji
drogowych,
przejść podziemnych, zbiorczych kanałów uzbrojenia, przepu$|te|tp., pod czynnymi
szlakami drogowymi, kolejowymi i rzekami był istotnym utrudri|intir|:;W prowadzeniu
działań inwestycyjnych niezbędnych w danym obszarze.
W wielu przypadkach odstępuje się od programowanych iniię|||tó}l^;; n^ budowy
tuneli drogowych, gospodarczych, przejść podziemnych pod tbrani|;|i|olejowymi,
drogami i rzekami, ponieważ z uwagi na warunki ruchowe i zwartąlipSiJipwę nie
można realizować ich metodą wykopów otwartych. Między innfiB ||p^-^|||ynniki
zadecydowały o podjęciu prac nad technologią budowy podziemnych
konstrukcji inżynierskich bez naruszania powierzchni terenu, p o z w ą I a j l | | | c | | p a
użytkowanie tej powierzchni w trakcie budowy zgodnie z jej przeznaczenten|||yI,
Wykorzystując doświadczenia z realizacji przecisków rur stalowych o śr^liliach
do 3600 mm, powstała koncepcja budowy żelbetowych tuneli różnego przeznaczenia
pod czynnymi traktami komunikacyjnymi (drogami, torami i rzekami) również metodą
przecisku hydraulicznego, w których tworzywem konstrukcyjnym jest beton zbrojony
Artykuł promocyjny
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W formie odpowiednich elementów prefabrykowanych. PienA^sza realizacja tunelu
przejścia podziemnego w Katowicach metodą przecisku hydraulicznego potwierdziła
w pełni słuszność założeń projektowych i technologicznych z faz projektowo-doświadczalnych. Po dokonaniu niewielkich korekt w zakresie technologii robót przeciskowych, rozpoczęto realizację następnych obiektów, tym razem pod torami
kolejowymi, tramwajowymi, drogami i rzekami. Również i w tych przypadkach
technologia przecisków żelbetowych zyskała ocenę pozytywną. Obecnie istnieje
wielkie zainteresowanie inwestorów i przedsiębiorstw tą metodą budowy konstrukcji
inżynierskich pod drogami, torami i rzekami. Świadczy to o zapotrzebowaniu na
tego typu technologię, a także o jej użyteczności w praktyce przemysłowej.
W przedstawionym referacie autorzy dokonują syntetycznej oceny dotychczasowych
doświadczeń z budowy obiektów inżynierskich metodą przecisków hydraulicznych poziomych i pionowych oraz wskazują jakd projektanci i wykonawcy technologii, na możliwe
wielorakie jej zastosowanie, nie tylko w zakresie budownictwa komunikacyjnego, ale
również obiektów komunalnych (ujęcia wodne, podziemne oczyszczalnie ścieków), konstrukcji inżynierskich i podziemnych obiektów kubaturowych.
1.1. B u d o w n i c t w o

komunikacyjne

W tym zakresie zrealizowano lub projektuje się:
— tunele drogowe (od jedno do czteropasmowych dla ruchu kołowego),
— tunele dla pieszych (gwarantujące całkowitą likwidację zagrożenia dla pieszych),
— tunele gospodarcze (szczególnie tam, gdzie lokalizacja drogi, autostrady,
torów lub rzeki oddziela użytki rolne od budynków gospodarczych),
— tunele jako kanały technologiczne do kompleksowego przeprowadzenia pod
arteńą komunikacyjną uzbrojenia terenu (wodociągi, centralne ogrzewanie, kanalizacja, telekomunikacja, kable energetyczne, gazociągi itd),
— tunele technologiczne (np. obecna realizacja autostrady A-4 Katowice-Kraków,
Punkty Poboru Opłat Brzęczkowice i Balice),
— tunele dla nowych koryt strumieni i rzek oraz przejścia pod nimi,
— tunele technologiczne łączące obiekty przemysłowe istniejące lub rozbudowywane,
które dzieli droga, tory, rzeka, obiekty kubaturowe (np. Browary Tyskie w Tychach
realizacja 1997/98 r. — przeprowadzono 54 instalacje ze starego zakładu w tunelu
technologicznym przełazowym pod drogą krajową, unikając tym samym budowy nowych
urządzeń, instalacji zasilających i całej procedury administracyjnych uzgodnień i pozwoleń:
woda, energetyka, telekomunikacja, sterowanie, kanalizacja, ogrzewanie, sprężone powietrze, transport piwa do butelkowni, woda chłodząca itd.).
1.2. B u d o w n i c t w o k o m u n a l n e ,
hydraulicznego poziomego i

zastosowanie
pionowego

metody

przecisku

Do typowych realizacji w tym zakresie zaliczyć można:
— podziemne oczyszczalnie ścieków komunalnych, specjalistyczne oczyszczalnie
ścieków w układzie podziemnym poziomym i pionowym do 50 mb głębokości (np.
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oczyszczalnia Poznań-Strzeszyno, zajmująca powierzchnię 30 x 30 m, (|)2800 mm,
gł. 30 mb dla osiedla 18 tys. ludzi),
— ujęcia wody pitnej i przemysłowej w układzie podziemnym poziomym i pionowym (np. ujęcie wody pitnej Szczecin-Police <|)300 mm, gł. 35 mb, zajmujące
powierzchnię 25 x 25 m, wydajność ujęcia 24 tys. m^/dobę).
1.3. K o n s t r u k c j e

inżynierskie

Typowe obiekty realizowane standardowo to:
— przyczółki mostów i wiaduktów,
— słupy i fundamenty,
— mury oporowe.
1.4. P o d z i e m n e o b i e k t y k u b a t u r o w e , a l t e r n a t y w n i e
w y k o n y w a n e w s k a r p a c h l u b na t e r e n i e p ł a s k i m
— magazyny przeznaczone do gromadzenia lub przechowywania w stałych
temperaturach produktów spożywczych lub przemysłowych,
— schrony,
— garaże,
— zbiorniki do utylizacji (np. zbiorniki na smołę pogazową GOZG — Zabrze;
komory rozprężno-wygłuszające Polgaz Siewierz, zastosowane przy przewietrzaniu
urządzeń i instalacji produkujących tlen).

2. Ogólna charakterystyka technologii budowy podziemnych, żelbetowych
konstrukcji inżynierskich metodą przecisków hydraulicznych poziomych
I pionowych
Prezentowane technologie oparte są w całości o krajowe rozwiązania materiałowe
i sprzętowe, polegające na wciskaniu w ośrodek prefabrykowanych elementów
żelbetowych przy pomocy siłowników hydraulicznych z jednoczesnym urabianiem
ośrodka wewnątrz realizowanej konstrukcji.
Przykładowa technologia budowy tunelu drogowego metodą przecisku hydraulicznego z ramowych prefabrykatów żelbetowych.
Na poboczu korpusu torowiska wykonywane są komory: nadawcza i odbiorcza,
które zabezpiecza się stalową ścianką szczelną, rozpiera ramami i zastrzałami. Po
częściowym pogłębieniu, do głębokości wierzchu tunelu, wykonywany jest tzw. ruszt
(strop) z rur stalowych metodą wiertniczo-przeciskową.
Ruszt z rur stalowych poprzez łączniki z blachy, spawa się do stalowej ścianki
szczelnej G-62 (Larssen) oraz do ramy rozporowej w komorze nadawczej i odbiorczej,
w efekcie czego korpus nasypu umieszczony jest w rynnie stalowej. Następnie
komory pogłębia się do właściwych rozmiarów, wykonuje żelbetowe dno z wbetonowanymi stalowymi prowadnicami i systemem odwodnieniowym. W komorę
nadawczą montowane są urządzenia przedstawione na rysunku 1.
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Rys. 1. Budowa metodą przecisku hydraulicznego tuneli drogowych i przejść dla pieszych
z ramowych elementów żelbetowych pod torami, drogami i rzekami
1 — głowica prowadząco-sterująca, 2 — ramowy prefabrykat żelbetowy 5,0 x 8,0 m,
3 — samojezdna rama dociskowa, 4 — tor jezdny, 5 — stalowa ściana oporowa, 6 — siłowniki
hydr. 16 do 20 szt., 7 — stojaki pod siłowniki, 8 — klapy zamykające, 9 — koparka K-403,
10 — wózek do transportu, 11 — pojemnik na urobek, 12 — zawiesie 4-linowe, 13 — płyta
żelbetowa, 14 — stal. ścianka szczelna grodząca G-62, 15 — urobek, 16

pomost wyjazdowy
• 9 %

Po dokładnym sprawdzeniu i próbnych rozruchach urządzeń i instalacji hydrauicznej. dociska się do ściany czołowej komory głowicę staiową i fragmentami
wycina stalową ściankę szczelną, a po całkowitym wycięciu, wprowadza głowicę
w urabiany ośrodek. W miarę przeciskania następuje urabianie.
Po przemieszczeniu głowicy na odległość równą modułowi długości ramowego prefabrykatu żelbetowego montowany jest następny. Po uprzednim
nałożeniu na powierzchnie stykowe elastycznych mas uszczelniających, łączy
się prefabrykat następny z poprzednim stalowymi rurami, przeciągniętymi przez
umieszczone na obwodzie prefabrykatu otwory. W miarę postępu robót, gdy
głowica prowadząca osiągnie styk ze stalową ścianką szczelną komory odbiorczej, następuje wycinanie jej i wyprowadzenie głowicy prowadzącej poza
ściankę, aż do wyjścia prefabrykatu żelbetowego. Od tego momentu demontuje
się wiązki szyn i likwiduje ograniczenia prędkości. Demontaż urządzeń przeciskowych z komory nadawczej i odbiorczej pozwala na założenie prętów
stalowych w otwory, umieszczone na obwodzie prefabrykatu i zakotwienie
ich nakrętkami.
Roboty drogowe, wykończeniowe, oświetleniowe i odwodnieniowe są prowadzone
w technologii tradycyjnej.
Realizacja budowy pod torami kolejowymi wiaduktów według tej metody pozwala
na uzyskanie następujących efektów:
— całkowite wyeliminowanie robót ziemnych w wykopach otwartych na torach
kolejowych,
— ciągłą i bezpieczną eksploatację linii kolejowej nad prowadzoną budową
tuneli.
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ograniczenie prędkości ruchu pociągów do 30 km/h ze względu na czasowe
założenie wiązek szyn (wymóg PKP),
— wyeliminowanie przebudowy torowisk, sieci trakcyjnej i podziemnych instalacji
kolejowych,
nie stosowanie ciężkich dźwigów kolejowych do montażu i demontażu mostowych konstrukcji odciążających,
— uniknięcie długotnwałych, kosztownych zamknięć i ograniczeń prędkości ruchu
pociągów,
— skrócenie czasu realizacji robót pod torami przy drążeniu tunelu i uzyskanie
średniego postępu przy tunelu drogowym około 1 m/40 h i tunelu dla pieszych
1 m/8 h,
— ograniczenie do minimum powierzchni terenu placu budowy (wywłaszczenie
stałe i czasowe),
— w porównaniu z tradycyjnymi metodami budowy tuneli, zdecydowane zmniejszenie uciążliwości robót i ingerencji w infrastrukturę PKP i miejską,
— ograniczenie robót betonowych „na mokro" tylko do murów oporowych poza
torami,
— realizacja robót w okresie minusowych temperatur,
— uzyskanie obniżenia nakładów finansowych w porównaniu z metodami tradycyjnymi średnio od 25 do 36%.
Technologia budowy zbiornika pionowego metodą przecieku hydraulicznego
z ramowych prefabrykatów żelbetowych.
W zależności od przeznaczenia (oczyszczalnia, ujęcie wody, zbiorniki Itd.)
wykonuje się komorę nadawczą, które] ściany wykopu zabezpieczone są stalową
ścianką szczelną typu Larssen. Głębokość pogrążenia ścianki uzależniona jest od
wielkości i głębokości komory, warunków gruntowych, a szczególnie od głębokości
wykonywanego otworu.
Komora nadawcza jest uzbrojona w stalową konstrukcję rozpierającą i mocującą
zestaw siłowników hydraulicznych. Na dnie montowane są prefabrykaty żelbetowe,
a następnie poprzez ramę dociskową pogrążane w gruncie.
Łączenie prefabrykatów, uszczelnianie i izolacja zewnętrzna są takie same jak
w metodzie dla obiektów poziomych.
Sukcesywne urabianie gruntu chwytakami hydraulicznymi ze zdalnym sterowaniem
umożliwia pracę bez odpompowywania wody, a tym samym utrzymuje stabilność
dna i pozwala uniknąć kosztów pompowania wody. Sterowanie i kontrolowanie
pogrążania prefabrykatów żelbetowych pozwala na utrzymanie pionowości otworu,
pokonywanie oporów gruntu, prowadzenie czoła otworu w stosunku do urabiania
aktywnie bądź pasywnie.
Ostatni etap stanowi wykonanie korka — można to zrobić chwytakiem hydraulicznym pod wodą (rys. 2).
W zależności od przeznaczenia zbiornika (otworu) w przypadku oczyszczalni
montuje się urządzenia, natomiast dla ujęcia wodnego wykonywane są na różnych
poziomach promieniście otwory poziome metodą wiertniczo-przeciskową rurami
perforowanymi bez odpompowywania wody.
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Rys. 2. Pionowe podziemne zbiorniki w obudowie stalowej i żelbetowej

3. Doświadczenia ze zrealizowanych podziemnych budowli inżynierskich
metodą przecisków hydraulicznych poziomych i pionowych
Metoda stosowana jest od 15 lat. Na terenie kraju wykonano 50 obiektów
o łącznej długości 1800 m, a ich eksploatacja nie ma negatywnych ocen użytkowników. Jednak problem rozpowszechniania takich przedsięwzięć jest utrudniony
z uwagi na to, że praktycznie każdy obiekt jest realizacją poligonową (rys. 3).
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Rys. 3. Budowa metodą przeciska hydraulicznego tuneli drogowych i przejścia dla pieszych
z ramowych elementów żelbetowych pod torami kolejowymi w Piotrkowie Trybunalskim
Realizacja

1997/1998

1 — tunel dla pieszych L = 25 m, światło H — 2,55 m, B — 4,50 m; 2 — tunel drogowy
L = 25 m, światło H — 5,00 m, B — 8,00 m (dwa pasy ruchu samochodowego); 3 — tunel
drogowy L = 25 m, światło H - 5,00 m, B — 8,00 m (dwa pasy ruchu samochodowego)
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Pozyskanie zaufania, przekonanie inwestorów, biur projektów oraz użytkowników
jest utrudnione, wiąże się to bowiem z dużą odpowiedzialnością i ryzykiem.
Z wieloletnich doświadczeń wynika, że każda budowla realizowana w ośrodku
gruntowym (podziemna) z racji specyfiki podłoża jest indywidualna i tak należy ją
traktować podczas przygotowywania projektu oraz realizacji. Mimo wstępnych badań
podłoża gruntowego w miejscu lokalizacji obiektów, każdorazowo wystąpić mogą
i występują lokalne zaburzenia struktury gruntów otaczających tunel, zmienne
warunki wodne, eksploatacja górnicza itp., które wymagają korekt konstrukcyjno-technologicznych, dostosowaniem w trakcie robót metod pracy, urządzeń, ludzi,
a nawet dodatkowych rozwiązań i sprzętu.
Wykonując dotychczasowe obiekty mieliśmy świadomość tych ewentualnych
„niespodzianek" nie tylko ze względu na grunt, ale również z uwagi na wdrażanie
pod drogami, torami kolejowymi i wreszcie pod ulicami z wbudowanymi torami
tramwajowymi, zaprojektowanych rozwiązań. Szczegółowe przygotowanie budów
i właściwy nadzór oraz przewidywanie ewentualnych utrudnień, przyniosły w końcowym efekcie powodzenie podczas wdrażania technologii w różnych warunkach
lokalizacyjnych budowli i bez znaczących przeszkód w trakcie budowy.
Zebrane spostrzeżenia z wykonanych i eksploatowanych budowli potwierdzają
słuszność przyjętych rozwiązań. Prawidłowo wykonywane prefabrykaty żelbetowe
nie wykazują uszkodzeń betonów na stykach, których obawiano się, uwzględniając
wielkość sił przeciskowych. Nie występują praktycznie problemy utrzymania w trakcie
realizacji wytyczonej osi tunelu, zarówno w poziomie jak i w pionie. Zdaje w pełni
egzamin zastosowana izolacja i uszczelnienie styków pod warunkiem dobrego
dopasowania płaszczyzn prefabrykatów przylegających do siebie. Skuteczność izolacji,
i szczelność elastyczna styków obserwowane są na bieżąco w obiektach eksploatowanych od 15 lat.
Zastosowane elastyczne połączenia prefabrykatów w jedną całość konstrukcji tunelu
sprawdza się na terenach wpływów eksploatacji górniczej, na których funkcjonują wybudowane tą technologią obiekty. Na terenach nie podlegających wpływom eksploatacji
górniczej zagadnienie połączeń prefabrykatów oraz pracy konstrukcji jest o wiele prostsze.
Potwierdziło się również w praktyce założenie tzw. „smarowania" w trakcie przecisku
przez zastosowanie mieszanek bentonitowych, podawanych na płaszczyznę styku konstrukcji z gruntem. Uzyskano w ten sposób zmniejszenie tarcia i mniejszą wartość
wymaganych sił przeciskowych. Pozwala to tymi samymi siłownikami i urządzeniami
wykonywać budowle o większych niż dotąd gabarytach i długościach.
Technologia ta już w początkowych założeniach miała być stosowana szczególnie
na terenach objętych eksploatacją górniczą, dlatego posiada rozwiązania, które
umożliwiają elastyczną pracę konstrukcji tunelu:
— poszczególne prefabrykaty mają długość od 1,0 do 1,2 m,
— powierzchnie stykowe posiadają wyprofilowane szczeliny do umieszczenia
elastycznego szczeliwa,
— struktura stałej elastyczności szczeliwa przy dobraniu odpowiedniej grubości
pozwala na 15—30% rozwarcie styków prefabrykatów przy zachowaniu pełnej
szczelności i powrót do sytuacji wyjściowej,
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Stalowe pręty przewleczone przez całą długość tunelu ze wstępnym naciągiem,
stosowanie mieszanek bentonitowych — zmniejszających tarcie na styku
prefabrykat-grunt nie tylko w okresie przeciskania, ale w czasie eksploatacji tunelu
umiejscowionego w górotworze — zmniejsza naprężenia wewnętrzne.
Wykorzystując nabyte doświadczenia, obserwacje i wyniki pomiarów prowadzonych
w trakcie budowy w różnych wariantach rozkładu sił itp. usprawnia się technologię,
tak aby mogła stać się uniwersalną w odniesieniu do wymagań użytkowych budowli,
oraz warunków terenowych, gruntowych, wodnych, lokalizacyjnych itp,

4. Perspektywy rozwoju technologii budowli podziemnych metodą
przecisków hydraulicznych
Jak już wspomniano na wstępie, technologia ta jest szczególnie przydatna do
wykonywania tuneli pod szlakami komunikacyjnymi bez przerw w ruchu na tych
szlakach i bez uszkodzeń ich nawierzchni. Jedynymi ograniczeniami są niższe
szybkości jazdy pociągów lub tramwajów w rejonie wykonywanych robót. Jest to
niezbędne wyłącznie z powodu zachowania wszelkich zasad ostrożności i bezpieczeństwa. Ocenia się wysoką użyteczność technologii na terenach zurbanizowanych,
ponieważ wynika to z warunków ciągłości ruchu dla sieci komunikacyjnej, ale
również z bardzo małych potrzeb przestrzeni wykorzystywanej jako plac budowy.
Technologią tą można realizować kanały zbiorcze uzbrojenia pod Istniejącą zabudową,
co pozwoli na skrócenie długości przewodów od źródła do ich celu. Można
przytaczać wiele Innych zastosowań technologii przecisków, Jednak bliższe ich
sprecyzowanie wymaga odrębnych i nietypowych projektów oraz prac nad oprzyrządowaniem.
Obecne prace skupiają się przede wszystkim na rozszerzeniu zakresu gabarytów
wciskanych elementów żelbetowych, tak aby zaspokoić potrzeby realizacji wielopasmowych tuneli drogowych, przejść podziemnych, kanałów zbiorczych i przepustów
pod szlakami komunikacyjnymi.
Uruchomienie produkcji elementów o podanych wyżej różnych gabarytach pozwoli
na rozszerzenie oferty tej technologii do budowy tuneli podziemnych o dużej"
przepustowości i w różnych układach geometrycznych przejść. Technologią tą
można realizować przejścia podziemne pod nasypami obok istniejących wiaduktów,
przenosząc ruch pieszych spod istniejącego obiektu i zwiększając przepustowość
drogi pod wiaduktem. Aktualnie opracowywane są dokumentacje dla tego typu
konkretnych rozwiązań. Technologią przecisków można również wykonywać przyczółki
wiaduktów celem wydłużenia przęseł istniejących, skraca to zdecydowanie proces
budowy nowego obiektu mostowego w ciągu istniejącego traktu komunikacyjnego.
Dotychczasowe zapotrzebowanie na przedstawioną ogólnie technologię budowy
podziemnych konstrukcji inżynierskich oraz projektowane w najbliższym czasie do
realizacji liczne obiekty, zmuszają projektantów i wykonawców do usprawnień oraz
wymyślania nowych koncepcji.
Odrębnym zagadnieniem z dużą perspektywą jest zastosowanie metody przecisku
pionowego w wersji połączenia poziomego z pionowym w budownictwie komunalnym
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i inżynieryjnym. Potwierdzeniem dla tej technologii jest rozwój dużych aglomeracji
miejskich, jak również wprowadzenie racjonalnych zasad gospodarowania zasobami
wodnymi na obszarach miejskich i wiejskich, co powoduje konieczność rozbudowy
infrastruktury technicznej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zagadnienie to
jest nieodłącznie związane z poprawą stanu środowiska naturalnego, którego
znaczne zagrożenia powstają wskutek nieudolnej gospodarki zasobami wodnymi
i wręcz skandalicznym stanem oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów.
Na świecie jednym z kierunków działalności w tym obszarze techniki jest budowa
coraz głębszych systemów wodno-kanalizacyjnych, schodzących niejednokrotnie do
100 m głębokości (Chicago USA). Również w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na
inżynierskie budowle komunalne, sięgające kilkudziesięciu metrów w głąb, przy
średnicach kilku metrów.
Wykonywaniem głębokich na setki metrów wyrobisk pionowych szybów zajmują
się w warunkach polskich specjalistyczne firmy górnicze. Zakres głębokości do
50 m nie wchodzi jednak w strefę szczególnego zainteresowania tej gałęzi przemysłu,
a specyficzne wymagania techniczne, charakteryzujące obiekty komunalne wymagają
opracowania odrębnej technologii głębienia tego rodzaju wyrobisk w różnych spotykanych na terenie kraju warunkach geologiczno-inżynierskich.
Wyraża się nadzieję, że referat przybliży omawianą problematykę i zachęci
potencjalnych inwestorów do skorzystania z istniejących doświadczeń w imię wymiernych efektów ekonomicznych i niewymiernych korzyści społecznych takich jak:
skrócenie ciągów ruchu pieszego, zapewnienie dzieciom dogodnych warunków
dojścia do szkół, ochrona zieleni miejskiej, zmniejszenie degradacji środowiska
naturalnego. Przede wszystkim zaś zminimalizuje uciążliwości budowy, szczególnie
w warunkach miejskich.
«
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Kompleksowy system utrzymywania jakości cieczy hydraulicznych
i środków smarowniczych podstawą niezawodności i trwałości
urządzeń górniczych
Sfowa kluczowe
Maszyny górnicze

- smary - ciecze hydrauliczne - trwałość

urządzeń

Streszczenie
Warunki pracy maszyn i urządzeń górniczych należą do niezwykle niesprzyjających ich
trwałej i niezawodnej pracy. Najważniejszymi parametrami decydującymi o charakterze
i czasie pracy urządzeń są zanieczyszczenia i zawodnienia cieczy hydraulicznych i smarów.
Opisano metody kontroli i oceny stanu cieczy i smarów, przedstawiono nowe rozwiązania
i zasady poprawy trwałości i niezawodności urządzeń górniczych.
1. Wstęp
Trwałość maszyn zależy od szeregu czynników i rozwiązań konstrukcyjnych, jakości
wykonania i obsługi technicznej w procesie eksploatacji.
Urządzenia górnicze stanowią syntezę najnowocześniejszych rozwiązań elektrycznych,
łiydraulicznych i mechanicznych.
Ze względu na wyposażenie i poziom techniczny stosowanych układów hydraulicznych
przemysł węglowy zajmuje jedno z pierwszych miejsc w technice. W ciągu stosunkowo
krótkiego czasu ciśnienia robocze w układach hydraulicznych osiągnęły wartość

20—

—32 MPa; ilość stosowanych emulsji typu „olej w wodzie" kilkadziesiąt razy przewyższa
poziom

wykorzystywanych

ognioodpornych

cieczy

roboczych

we

wszystkich

innych

dziedzinach przemysłu razem wziętych; długość rurociągów, łączących pompę z silnikami
hydraulicznymi często przekracza 300 m, napędzając 600—900 podnośników. W
dzeniach

kopalnianych

stosowane

są na szeroką

skalę

urzą-

najbardziej wymagające, jeśli

chodzi o warunki eksploatacji, elektryczne serwomechanizmy, pompy tłokowe osiowe,
układy regulacji itp.
Z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć w zakresie budowy reduktorów projektuje się
napędy

do

organów

wykonawczych.

Pod

względem

ciśnień jednostkowych

obciążenia

przekładni zębatych maszyn górniczych można porównać jedynie z podobnymi przekładniami
Sekcja II
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w śmigłowcach. Stosunki przeniesienia przekładni osiągają 10—100. Organy wykonawcze,
znajdujące się

w

różnycłi

płaszczyznach,

napędzane

są przy

pomocy jednego

silnika

i wymagają różnorodnych typów przekładni. Z reguły w jednym reduktorze pracują szybkoi cichobieżne koła zębate, pary cylindryczne, pary kołowe stożkowe i ślimakowe. W tym
samym reduktorze znajdują się również pompy do smarowania. W odniesieniu do maszyn
górniczych stosowane są surowe wymagania co do gabarytów.
Trudno wskazać inną gałąź przemysłu, gdzie warunki pracy byłyby tak niesprzyjające
do eksploatacji maszyn i urządzeń. Wystarczy powiedzieć, że intensywność wydzielania
pyłu w przodku kopalnianym osiąga wartość 5 g/sek, przy czym znaczna jego część posiada
wysoką ścierność. Wydzielający się pył osadza się na powierzchni maszyn, utrudniając
odprowadzanie ciepła. Obudowa kombajnu węglowego, od góry na przykład pokryta jest
grubą warstwą pyłu, Z jednej jego strony znajduje się przodek, z drugiej — maszyna do
układania kabli i zębatka (jako wariant łańcuch) do przemieszczania

się, na dole

—

przenośnik. Jeżeli w układach ogólnotechnicznych temperatura hydronapędów nie przekracza
50° to w kopalni nagrzewanie hydronapędów może osiągnąć 80—90°C.
Znaczne wahania temperatury z powodu nagrzania maszyny podczas pracy i j e j chłodzenia
przy długiej przerwie prowadzi do intensywnej wymiany powietrza wewnątrz powierzchni
hydraulicznych

i smarowniczych

(obudowy

reduktorów),

co utrudnia ich hermetyzację

i zakłóca pracę uszczelek.
Ważną cechą maszyn górniczych jest ich praca pod różnymi kątami nachylenia, w wyniku
czego zmienia się głębokość zanurzenia kół zębatych w smarze i zanurzenia króćców
ssawnych układów hydraulicznych w cieczy roboczej. Badania wykazały ścisły związek
między wielkością wycieków, temperaturą smarowania i zużyciem przekładni
z jednej strony, oraz głębokością zanurzenia zębów w smarze —

zębatych,

z drugiej.

Ponieważ przodki kopalniane najczęściej są zawodnione, przedostająca się na powierzchnię
urządzenia woda podziemna może zawierać słabo rozpuszczalne kwasy.
Rozpylona w przestrzeni

przodkowej woda trafia wraz z powietrzem w

roboczą. Wszystko to prowadzi

do utraty

przez smary własności

roboczych

przestrzeń
i korozji

urządzeń.
Jeżeli w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń górniczych dysponujemy dużą
ilością badań i są one dobrze opracowane w literaturze fachowej, to w odniesieniu do
obsługi technicznej, mającej specyficzny charakter i nie mającej odpowiednika w innych
gałęziach techniki, podobne publikacje są nader rzadkie.
Ponadto, wszystkie posiadane rekomendacje mają charakter fragmentaryczny i nie
są połączone w jednolity system, zapewniający niezawodną i długotrwałą pracę urządzenia
górniczego.
W szczególności dotyczy to kwestii utrzymywania na odpowiednim poziomie jakości
cieczy hydraulicznych i smarów. Tylko z zastosowaniem takich środków można kilkadziesiąt
razy wydłużyć czas bezawaryjnej pracy maszyn, a w przypadku ich zaniechania, kilkaset
razy skrócić czas pracy maszyny górniczej. Zajmując się ponad 40 lat badaniem wpływu
poszczególnych czynników na stan cieczy roboczych i smarowniczych, wpływu poszczególnych wskaźników Jakości tych cieczy na długotrwałość pracy maszyn górniczych, udało
się nam opracować kompleksowy system utrzymywania odpowiednich parametrów jakości
tych cieczy oraz przekonać się co do jego efektywności.
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2. Parametry oceny środków smarowniczych i cieczy hydraulicznych
Najważniejszymi parametrami oceny cieczy smarowniczych i roboczych

(prawidłowo

dobranych i zalanych w maszynę ich typów) oraz dostosowania do warunków eksploatacji'
jest ich zanieczyszczenie

i zawodnienie. Analizując przy tym zanieczyszczenia,

należy

określić ich ogólną ilość, ich skład dyspersyjny, obecność cząstek ściernych, występowanie
żelaza niemolekularnego. Te ostatnie służą jako najważniejszy wskaźnik

diagnostyczny

Stopnia zużycia urządzenia. Decydującym parametrem zanieczyszczeń — z punktu widzenia
zużycia — jest obecność w smarze nieorganicznych stałych cząstek, przy czym intensywność
zużycia zależy od ich stosunku do komponentów organicznych.
Ważnym wskaźnikiem przydatności w eksploatacji środków smarowniczych jest zawartość
wody w smarze, przy czym na długotrwałość pracy

wpływa

nie woda

rozpuszczona,

a wolna, drobno dyspersyjna, tworząca z olejem emulsje o rozmiarach globul

1—10

mikrometrów. Taka emulsja jest bardzo trwała i nie ulega zniszczeniu nawet przy długotrwałym rozwarstwianiu.
Sens fizyczny wpływu wody niezwiązanej na długotrwałość maszyn polega po pierwsze,
na rozerwaniu warstwy olejowej w momencie znalezienia się w globuli wody w punkcie
kontaktu (suche tarcie), po drugie, na podwyższeniu kwasowości smaru i jego korozyjności,
po trzecie, na zmniejszeniu ssawnej zdolności pomp.
Wpływ ilości nierozpuszczalnej wody w smarze na zużycie detali był kontrolowany na
podstawie zmiany zawartości żelaza niemolekularnego w ogólnej ilości domieszek mecha#

nicznych. Ustalono, że w procesie eksploatacji, przy równej zawartości domieszek nieorganicznych i nierozpuszczonej wody, ilość żelaza w smarze w tym samym czasie eksploatacji
była przykładowo jednakowa w różnych próbkach, chociaż ogólna ilość domieszek mechanicznych różniła się 10 razy i odwrotnie, przy innych równych warunkach wraz ze wzrostemilości nierozpuszczonej wody w smarze, zawartość żelaza zwiększała się.
Tradycyjnie starzenie ciekłych smarów wiąże się z ich wysoką kwasowością. Jest to
zasadne w stosunku do nieuszlachetnionych cieczy smarowniczych i roboczych. Prędkość
wzrostu w nich liczby kwasowej nie powinna przekraczać 0,2 mg KON/g w ciągu 600 godzin
eksploatacji, lecz nie wyżej niż 0,5 mg KON/g. Dla smarów uszlachetnionych wielkość
liczby kwasowej nie posiada żadnego znaczenia. Prędkość j e j pomiaru nie powinna przekraczać
0,5 mg KON/g w ciągu tego samego czasu.
W procesie eksploatacji mineralnych cieczy smarowniczych i roboczych należy kontrolować lepkość, zawartość wagową domieszek mechanicznych, popiołowość tych domieszek,
skład dyspersyjnych cząstek zanieczyszczeń, zawartość wody i żelaza

niemolekularnego,

kwasowość, a przy bardziej szczegółowych badaniach — właściwości smarownicze cieczy
i właściwości antykorozyjne.
3. Metody kontroli cieczy smarowniczych i hydraulicznych
Praktyka kontroli stanu cieczy smarowniczych i roboczych w procesie eksploatacji, przy
pomocy przyjętych standardowych metod, wymaga dużej ilości specjalnych drogich urządzeń
i jest zbyt czasochłonna. Metody te nie dają możliwości operatywnego rozwiązania zadań
dotyczących stopnia zużycia urządzeń oraz możliwości
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ekspresowej analizy stanu zanieczyszczeń można wykorzystać szeroko rozpowszechnione
przyrządy fotokolorymetryczne. Do jednej kuwety zalewa się zanieczyszczoną ciecz, do
drugiej — tę samą ciecz po przefiltrowaniu przez bezpopiołowy filtr papierowy „niebieska
taśma". Różnica wskazań intensywności promieni (gęstości optycznych), które przeszły
przez obie kuwety, określa koncentrację cząstek zanieczyszczeń, a zmiana tej różnicy
w czasie — ich skład dyspersyjny. Ponieważ promień przechodzi przez kuwetę na określonej
wysokości, to duże cząstki osadzają się szybciej, prędzej klarują roztwór.
Eksperymenty z zanieczyszczonymi cieczami roboczymi, pobranymi z maszyn górniczych
w różnych zagłębiach węglowych wykazały, że rozbieżności w prędkości opadania cząstek
nie przewyższają 5—10%, niedokładność jest tu o wiele mniejsza, niż błędy przy dowolnej
innej metodzie pomiarowej. Zatem, dla celów analizy ekspresowej nie ma konieczności
wprowadzania poprawki na materiał cząstek. Na podstawie przeprowadzonych badań nad
wcześniej dobranymi pod względem rozmiarów próbkami, konstruowany jest wykres wzorcowy. Z jego pomocą na podstawie 4 — 5 wskazań przyrządu w ciągu 40 minut określa
się klasę czystości cieczy. Koszt przyrządu wynosi 800—1000 dolarów U S A , podczas gdy
liczniki automatyczne kosztują 30—50 razy drożej.
Wiadomo, że wraz ze wzrostem zawartości wody w cieczy j e j opór maleje. Porównując
wyparowaną ciecz i normalną na fotokolorymetrze, można w zależności od czasu oszacować
w niej ilość wody.
Na tym samym przyrządzie w warunkach laboratorium kopalnianego określa się zawartość
żelaza niemolekularnego w domieszkach mechanicznych. W tym przypadku wykorzystuje
się właściwość roztworów

wodnych żelaza, tworzących zabarwione roztwory w reakcji

z kwasem sulfosalicylowym. Za pośrednictwem fotokomórek przez filtry świetlne mierzy
się gęstość optycznych roztworów i porównuje z optyczną gęstością tej samej cieczy bez
zawartości żelaza. Na podstawie uprzednio sporządzonego wykresu określa się zawartość
żelaza w cieczy.
Czekają na swoje zastosowanie w praktyce eksploatacji maszyn górniczych

również

prostsze metody. Kwasowość można określić za pomocą indykatorów, a koncentrację cząstek
zanieczyszczeń (orientacyjnie) oraz ich grubość przy pomocy metody „kleksa", kiedy to
od kropli cieczy osadzonej na papierze filtracyjnym rozchodzi się aureola, której wielkość
zależy od wielkości cząstek, a zabarwienie od koncentracji. Dysponując aureolami wzorcowymi, można określić stopień zanieczyszczenia cieczy roboczej. Przyspieszona metoda
określania właściwości antykorozyjnych emulsji wodnych polega na tym, że żeliwne wzorce
pokryte papierem filtracyjnym ustawia się na podstawce porcelanowej w eksykatorze, przy
czym końce papieru filtracyjnego zanurza się w emulsji nalanej na okno eksykatora. Przy
zamkniętym wieczku eksykatora kontroluje się pojawienie plam korozji po 3 godzinach,
6 godzinach oraz po jednej dobie.
Na podstawie czasu pojawiania się i powierzchni plam sądzi się o właściwościach
antykorozyjnych. Standardowe metody określania zdolności wiązania polegają na badaniach
różnych modyfikacji na czterokulkowych maszynach lub na maszynach tarcia. Wszystkie
one są skomplikowane, drogie, a charakter zużycia, jest zbyt daleki od realnego procesu
kontaktowania

detali. Dlatego

wyniki

badań niekiedy

istotnie różnią

się od

wyników

w trakcie eksploatacji. Wykorzystano stanowisko S I M - 3 (rys. 1), odznaczające się prostą
konstrukcją, poglądowością otrzymywanych wyników, prostą obsługą.
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Rys. 1. Schemat stanowiska do badania własności smarnych
Fig. 1. Diagram of a stand for testing lubricant properties

Metoda określania cieczy na tym stanowisku polega na tym, że badana ciecz unosi się
na powierzchnię

par trących

(pręt-tarcza),

między

którymi

powstaje określony

nacisk

kontaktowy i prędkość wzajemnego ślizgania. Na podstawie śladu kontaktu detali można
ustalić własności smarne cieczy, lub przy tej samej cieczy lecz przy różnych wariantach
materiału, prętów i tarcz, sposobu obróbki termicznej, prędkości obrotu tarcz, możemy
dobrać optymalne połączenie materiałów przy zadanych warunkach pracy.
Stanowisko składa się z trzech tarcz l zamontowanych na wspólnym wale 2, który jest
napędzany z pomocą silnika elektrycznego przez reduktor. Częstotliwość obrotu silnika
elektrycznego może być regulowana. Tarcze na 1/3 swojej powierzchni zewnętrznej zanurzone
są w zbiorniku 3 (oddzielnym dla każdej tarczy) z badaną cieczą roboczą.
W kontakcie z tarczami są pręty 7 dociśnięte do tarcz przez dźwignie 8 ciężarkami
zmiennymi 6. Jeden z końców każdej dźwigni jest umocowany na osi 9 ramy stanowiska 5.
Na jego drugim końcu są zamocowane ciężarki: punkt kontaktu pręta i dźwigni dzieli
tę ostatnią w stosunku 1:10.
Do kontroli temperatury cieczy roboczej przewidziano termometr 4.
Stanowisko zawiera trzy pary tarcia pręt — tarcza, co pozwala jednocześnie badać trzy
różne ciecze lub uzyskiwać wyniki na podstawie trzech pomiarów. Podgrzewając ciecz,
można określić wpływ jej temperatury na własności smarne, a regulując częstotliwość obrotu
silnika elektrycznego

(na przykład

zasilając przez prostownik

silnik elektryczny

prądu

stałego), można zmieniać prędkość względnego ślizgania pręta i tarczy.
Do pomiaru plamy kontaktu może byc wykorzystana lupa lub dowolny

mikroskop.

Ogólny czas pomiarów 80 min. Stanowisko jest zatrzymywane co 1, 2, 5, 10, 30 min.,
mierzona jest szerokość plamy kontaktu na powierzchni rdzenia w kierunku prostopadłym
do osi obrotu.
Po uprzednich badaniach powierzchnia trzonowa prętów poddawana jest oczyszczaniu
papierem ściernym, zachowując j e j prostopadłość do osi rdzenia. Oczyszczone powierzchnie
przeciera się watą nasączoną benzyną, potem spirytusem i suszy na powietrzu.
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Obecnie nie dysponujemy środkami zapewniającymi ochronę maszyn przed zanieczyszczeniami. Dlatego

szczególną

uwagę należy zwrócić na maksymalne zapobieganie

ich

pojawianiu się. Współczesne sposoby techniczne i środki wychwytywania cząstek zanieczyszczeń (szczególnie drobnych) są zbyt pracochłonne, podnosząc najczęściej o 10—15%
koszty wyrobu.
4. Rodzaje zanieczyszczeń cieczy smarowniczych i hydraulicznych
Wszystkie rodzaje zanieczyszczeń można podzielić na trzy grupy: powstające w procesie
wytwarzania, montażu i badań maszyn, przedostające się w trakcie eksploatacji i remontów
bieżących, związane z transportem i dolewaniem cieczy.
Specyfika pracy maszyn górniczych podyktowała potrzebę zbadania bilansu zanieczyszczeń. W układach hydraulicznych nowej maszyny, w zależności od technologii j e j wytwarzania, wykrywane są rozmaite rodzaje zanieczyszczeń: metaliczne i niemetaliczne opiłki
i wiórki, emulsje i smary obrabiarkowe, pył ścierny i pasta, zgorzelina, warstwy tlenkowe,
żużle, pozostałości powłok, topników, przypaleń po tłoczeniu, odlewaniu i obróbce pianowej;,
lakiery i farby po pracach wykończeniowych i malowaniu; oleje, cząstki mechaniczne po
montażu, próbach kontrolnych, demontażu i montażu; produkty korozji, cząsteczki pokryć
przeciwdziałających korozji, sole pasywacyjne po przechowywaniu itp.
Zanieczyszczenia cieczy w zbiornikach osiągają 0,1—0,3%, wielkość cząstek do 80—100
mkm. Badania bezpośrednie wykazały, że bez względu na stopień czystości cieczy zalewanej
do

układu

hydraulicznego,

przykładowo

w

ciągu

30^—60 minut z powierzchni

detali

przedostają się zadzomy i zgorzelina, a po upływie 10 godzin ciągłej pracy proces zużycia
docierającego zostaje zatrzymany. Zużycie docierające jest jeszcze większe po remoncie
kapitalnym. Nawet po zakończeniu 8-godzinnych prób układów hydraulicznych i całkowitej
wymianie cieczy roboczej na czystą na filtrze magnetycznym osiadło 1,85 g (przez filtr
przeszło 850 1 cieczy) cząstek metalicznych.
Podstawowymi przyczynami wzrostu zanieczyszczeń podczas eksploatacji są również
pyły, przedostające się z zewnątrz przez korki powietrzne, nieszczelność połączeń płaszczyzn
reduktorów i pokryw, cząstki z warstwą olejową, przechodzące przez uszczelnienia tłoków
wyjściowych układów

hydraulicznych

i

wałów

oraz zanieczyszczenia,

gromadzące

się

wewnątrz reduktora wskutek zużycia detali, rozkładów dodatków do oleju i utlenienia
w wyniku

niemożności

i zarodników

połączenia z materiałami, a także na skutek rozwoju

grzybowych. Specyfika pracy urządzeń górniczych

wymaga, by

bakterii
remonty

profilaktyczne i bieżące były prowadzone w kopalniach pod ziemią. Ponadto do otwartego
zbiornika nieuchronnie przedostają się cząstki, obniżające sprawność urządzenia. W trakcie
jednego remontu do zbiornika może się przedostać więcej zanieczyszczeń, niż w ciągu
całego okresu eksploatacji.
Dla nowych maszyn i urządzeń podstawowym źródłem przedostawania się zanieczyszczeń
i wody z zewnątrz są korki powietrzne, które sprzyjają wymianie powietrza w przestrzeniach
w trakcie nagrzewania i ochładzania maszyn.
Analiza spektralna wykazała, że nawet po krótkotrwałej eksploatacji udział komponentów
zawartych w atmosferze kopalnianej przewyższa udział produktów zużycia. Podstawowymi
składnikami popiołu cieczy roboczych pobranych z układów hydraulicznych i zbiorników
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olejowych są: Cu, Al, Ca, M g , Fe, przy czym ich wzajemne relacje (bez żelaza) są dobrze
skorelowane ze składem tych pierwiastków w górotworze. Należy zaznaczyć, że ilość żelaza
zależy od obecności pirytu w skałach.
W miarę eksploatacji urządzeń coraz większą rolę przy przechodzeniu zanieczyszczeń
odgrywa zwiększenie luzów w miejscach uszczelnień, czemu sprzyja starzenie gumy wskutek
wysokich temperatur i niezgodności zalewanych cieczy z wymogami gumy. Rosną wycieki
na przylegających obszarach z powodu zniszczenia podkładek uszczelniających i wypaczenia
obudów, wywołanych naprężeniami wewnętrznymi w obudowach stalowych.
Wymogom eksploatacji nie odpowiada również ciecz zalewana i odlewana. Jeśli w zakładach produkcyjnych udział masy zanieczyszczeń waha się w przedziałach 0,005—0,007%
to na centralnych

składowiskach

0,012—0,022%.

Podobne

sytuacje obserwuje

się na

składowiskach innych gałęzi przemysłu, ponieważ dodatkowe zanieczyszczenia powstają
podczas transportu w cysternach kolejowych i samochodowych.
Zawodnienie wynosi 0,03-0,07%. Jeszcze większa ilość zanieczyszczeń przedostaje się
w trakcie transportu cieczy na składy oddziałowe, przy zalewaniu do maszyny.
Na wykresach (rys. 2) pokazano źródła przedostawania się cząstek zanieczyszczeń do układów
hydraulicznych mechanizmów przemieszczania (mechanizmów posuwu) oraz mechanizmów podnoszenia i opuszczania organów wykonawczych. Zamieszczone pod wykresem cyfry są średnimi
ponad 500 anahz, przeprowadzonych w ciągu !2 lat na kombajnach węglowych.

Rys. 2. Wykresy zanieczyszczeń olejów mineralnych w układach hydrauliki kombajnów w ę g l o w y c h :
a —

mechanizmów posuwu (ogólnie średnie zanieczyszczenie 0,16%); b —

regulacji położenia organu

wykonawczego (ogólnie średnie zanieczyszczenie 0,55%)
i —

produktu w y j ś c i o w e g o (0,007%); 2 —

zanieczyszczeń przedostających się podczas transportu

i przechowywania na składowiskach zjednoczeń produkcyjnych (0,009%); 3 —

zanieczyszczeń przedostających

się w trakcie transportu i przechowywania na składach kopalnianych (0,013%); 4 —

zanieczyszczeń

przedostających się w czasie transportu i przechowywania na składach oddziałowych (0,028%);
5 —

zanieczyszczeń przedostających się w trakcie transportu ze składu oddziałowego do urządzenia
oraz w trakcie zalewania (0,064%); 6 —

zanieczyszczeń w procesie eksploatacji

Fig. 2. Graph of pollutions of minerał oils in hydraulic systems of mining combines: a —

advance

mechanisms (generał average poilution 0.16%), b — position regulation of the executing organ (generał
average poilution 0.55%)
1 —

initial product (0.007%); 2 —

impurities entering during transport ajid storage at the stock yards

of production enterprise unions (0.009%); 3 —
yards (0.013%); 4 —
5 —

impurities entering during transport and storage at mine stock

impurities entering during transprt and storage at mine fiat yards (0.028%);

impurities entering during transport from fiat yards and during priming (0.064%); 6 —

pollutions

during opcrating
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Z

wykresów

przekracza

wynika, że w

dopuszczalne

normy,

momencie
ustalone

zalewania zanieczyszczenie cieczy

w

instrukcjach eksploatacji. Przy

7 razy

tym

74%

domieszek zanieczyszczających przedostaje się podczas transportu z powierzchni kopalń do
kombajnu węglowego.
Badania stanu cieczy roboczych dla układów hydraulicznych obudów górniczych wykazały,
że koncentracja zanieczyszczeń waha się w przedziałach: 0,62% dla emulsji rozłożonych
oraz do 0,02—0,008% —

dla stabilnych. Ponadto ścierna część w obydwu przypadkach

znajduje się w przedziałach 0,0015—0,008%.
Wyjątkowe działanie niszczące wywołują bakterie bezdenowe. W ich obecności już po
upływie trzydobowego okresu, zawartość żelaza w cieczy zwiększa się kilkakrotnie. Nawet
praca przy użyciu czystej wody nie prowadzi do tak szybkiego zużycia urządzeń hydraulicznych.
Wyższą czystość emulsji w układach hydraulicznych w porównaniu z olejami tłumaczy
się niższą lepkością, przy której cząstki osiadają w peryferyjnych miejscach hydroukładów..
Ponieważ podejście do cieczy smarnych w kopalniach jest mniej wymagające wskutek
szerszych norm dotyczących

ilości domieszek mechanicznych,

stopień

zanieczyszczenia

reduktorów organów wykonawczych kombajnów oraz reduktorów przenośników zgrzebłowych
i innych maszyn jest znacznie wyższy (rys. 3).

a

6

Rys. 3. Zanieczyszczenie środków smarujących w reduktorach: a —
0,55% wagi smaru); b —

organów wykonawczych (ogólnie średnie

przenośników C P - 6 3 M i SPM-87 (ogólnie średnie zanieczyszczenie 1,47% ogólnej
wagi środka smarującego)

1 —

produktu w y j ś c i o w e g o (0,007%); 2 —

zanieczyszczenia przedostające się w czasie przechowywania na

składowiskach zjednoczeń produkcyjnych (0,009%); 3 —
składach kopalnianych (0,013%); 4 —
(0,028%); 5 —
6 —

zanieczyszczenia w czasie przechowywania na

zanieczyszczenia w trakcie przechowywania na składach oddziałowych

zanieczyszczenia w czasie transportu ze składu oddziałowego do reduktora (0,064%);

zanieczyszczenia środka smarującego w procesie eksploatacji; 7 —

zanieczyszczenie maksymalnie

dopuszczalne (0.200%)
Fig. 3. Pollutions of lubricating agents in reducers: a — execuling organs (on the average 0.55% of lubricant
weight), b —

C P - 6 3 M and SPM-87 conveyors (in generał, the average pollution is i.47% o f the average
weight o f the lubricating agent)

1

initial product (0.007%), 2

(0.009%), 3

— poilutions entering during storing at production union stock yards

pollutions entering during storing at mine stock yards (0.013%), 4 —

imputities entering

duting storing at the fiat yards (0.028%), 5 — impurities entering during transport from the fiat yard to the
reducer (0.064%), 6 —

pollutions of the lubricant agent in the exploitation process, 7 — maximum
permissible pollution (0.200%)
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Jednak zanieczyszczenie produktu wlewanego do maszyny po fazie transportu, jest tutaj
niższe, niż dopuszczają normy w odniesieniu do materiałów smarnych, chociaż w procesie
eksploatacji normy powyższe są przekraczane 3—8 razy.
Analiza stanu faktycznego cieczy roboczych i smarnych w urządzeniach górniczych oraz
źródeł domieszek postawiła następujące zadania:
1. Opracowanie konstrukcji maszyn, obniżających prawdopodobieństwo przedostawania
się zanieczyszczeń i skutki ich negatywnego oddziaływania na podzespoły maszyn.
2. Zastosowanie materiałów smarnych i uszczelniających, przeciwdziałających obniżaniu
trwałości maszyn.
3. Zastosowanie sposobów i środków, zmniejszających przedostawanie się zanieczyszczeń
do maszyny w procesie transportu i eksploatacji.
4. Określenie

procedury

technicznej diagnostyki

urządzeń

górniczych,

pozwalającej

jednocześnie reagować na zmianę stanu technicznego obiektu i zmniejszać pracochłonność
prac profilaktycznych i rekonstrukcyjnych.
Ponieważ

zadania związane

z pierwszym

punktem

nie stanowią

tematu

rozwiązań

w niniejszej pracy, rozpatrzymy pozostałe trzy punkty.
5. System utrzymywania jakości cieczy hydraulicznych i srodkow smarowniczych
W zakładach górniczych W N P szerokie zastosowanie znalazł środek smarujący Szachtoł,
zmieniający swoją lepkość w kierunku względnego ruchu powierzchni nawet w tym samym•punkcie. Dzięki temu, im szybsze przenoszenie, tym niższa lepkość cieczy, tzn. j e j lepkość
optymalizuje się.
W kierunku, gdzie względnie przemieszczenie nie zachodzi, środek smarujący Szachtoł
staje się bardziej lepki i nie wycieka, na przykład ze szczelin, powstałych między obracającym
się wałem i obudową maszyny. Drugą ważną jego zaletę stanowi to, że Szachtoł wchłania
wodę, nie zmieniając przy tym swoich właściwości. Nawet 25% wody, przedostającej się
z zewnątrz do smaru, nie niszczy warstwy olejowej w kontakcie i nie wytwarza suchego
tarcia. Do tego należy dodać niezwykle wysokie właściwości smarne Szachtoła, nie spotykane
w praktyce światowej, a także wysokie własności konserwujące. Dlatego Szachtoł jest
najbardziej rozpowszechnionym materiałem smarnym w górnictwie, wypierając ponad 16
smarów innych typów. Jeśli wcześniej temperaturowy przedział pracy środka

Szachtoł

wynosił od +150 do - 5 ° C , to po niedawno przeprowadzonej korekcie jego składu, przedział
temperatury wzrósł od +150 do -40°C.
W znacznym stopniu zmalały wycieki przez płaskie nieruchome powierzchnie, dzięki
zastosowaniu nowego nie upychającego odpornego na działanie olejów i benzyn próżniowego
materiału uszczelniającego. Jego zastosowanie nie tylko uprościło technologię wytwarzania
maszyn (wyeliminowano konieczność rowka na sznur uszczelniający oraz samego sznura,
a także szlifowania płaszczyzn)^ lecz również pozwoliło zachować „lepkość" powierzchni
i hermetyczność połączenia w całym okresie eksploatacji.
Szczególna uwaga powinna być poświęcona zagadnieniom transportu cieczy do przodka
kopalnianego oraz procesowi zalewania.
W

żadnym przypadku nie należy dopuścić do zalewania cieczy

w otwarty

otwór,

ponieważ przy tym spłukiwana jest do zbiornika duża ilość zanieczyszczeń z powierzchni
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maszyny. W

otworze

wlewowym

powinno

być zamontowane urządzenie wyciskające, na
przykład takie, jak pokazano na rysunku 4.
Transportowanie

powinno

odbywać

się

w zamkniętych pojemnikach. Najbardziej odpowiednim wariantem napełniania cieczą pojemników jednorazowego użycia jest ich napełnianie u wytwórcy. Środek Szachtoł na
przykład jest dostarczany w hermetycznie zamkniętych pojemnikach o wadze 18 kg. Do
dolewania oleju można zastosować przenośne
zbiorniki pneumatyczne (rys. 5) lub urządzenia
zalewowe (rys. 5), na powierzchni.

Dobre

rezultaty zapewnia transport w trwałych workach celofanowych, zalewanych i zgrzewanych na powierzchni.
Napełnianie

Rys. 4. Urządzenie wyciskające (zawór)

dowolnych

pojemników

w magazynach materiałów smarujących i cieFig. 4. Extruding device ( v a i v e )

czy roboczych powinno odbywać się wyłą-

Rys. 5. Zbiornik pneumatyczny
1 —

cylinder, 2 — dno górne, 3

pompa powietrzna, 4 —

tłok, 5

w ą ź gumowy, 9 — końcówka z zawiasem kulkowym, 10 —

8

13 — osłona pierścieniowa, 14

rękojeść, 6 —

dźwignia, U

otwór w y l o t o w y , 15 —

rączka, 7 —

— haczyk, 12 —

kran,

rurka.

urządzenie z a l e w o w e

Fig, 5. Pneumatic tank

1
8 —

cylinder, 2
rubber hose, 9

upper bottom, 3 —

piston, 5 —

bali hinge end, 10 — lever, 11 —
14 —
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air pump, 4 —

outlet, 15 —

grip, 6 —

hook, 12 —

handle, 7 —

tube, 13 —

tap,

ring shield,

priming device
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Rys. 6. Urządzenie zalewowe ZU-1
szyjka wlewu, 2 —

zbiornik. 3 —

pompa zębata

Fig. 6. Z U - I priming device
—

filier neck, 2 —

tank, 3 —

tooth pump

cznie przez filtry o odpowiedniej dokładności filtracji. Przed urządzeniem zalewowym w
reduktorze lub w zbiorniku olejowym należy również umieścić filtry zalewowe, przez które
ciecz pod ciśnieniem poprzez urządzenie wyciskające doprowadzana jest do układu. W e
wszystkicłi reduktorach należy stosować korki magnetyczne.
Specyficzne warunki pracy podziemnych urządzeń górniczych warunkują to, że najbardziej
racjonalnym

sposobem

zmniejszenia

zużycia cieczy

roboczych

i smarujących jest

ich

regeneracja bezpośrednio w zbiornikach maszyn i ich wymiana wyłącznie w trakcie remontów
kapitalnych.
Starzenie oleju zachodzi pod wpływem wielu przyczyn, lecz jak wykazują badania
i praktyka, większość tych czynników występuje w temperaturach powyżej 150°C. Główną
przyczyną starzenia olejów mineralnych w układach hydraulicznych jest utlenienie, prowadzące w warunkach zapuszczonego stanu do polimeryzacji z powstawaniem produktów
uszczelniania. Produkty

te są nierozpuszczalne w oleju i osadzając się w

szczelinach

układów hydraulicznych, stanowią przyczynę ich awarii.
Należy stwierdzić, że w pierwszej kolejności utleniają się cząsteczki, charakteryzujące
się niskimi parametrami smarnymi. Jeżeli usuniemy je z cieczy, pozostała masa będzie
odznaczać się lepszymi właściwościami eksploatacyjnymi.
Podstawową przyczyną utleniania jest zanieczyszczenie cieczy roboczej cząstkami stałymi,
w szczególności w obecności wody. W bezwodnym oleju nawet niskocząsteczkowe kwasy
nie stwarzają poważnego niebezpieczeństwa dla maszyn. Obecność nawet małych ilości
wody w oleju z liczbą kwasową 1,5 mg KON/g zwiększyło korozję miedzi i stali o 20
razy w porównaniu z olejem bezwodnym.
Istnieje pogląd, że wolne od stałych i ciekłych zanieczyszczeń pracujące w temperaturach
do 100°C ciecze robocze i smarujące nigdy nie ulegają zużyciu. Utrata przez nie własności
smarujących zachodzi dopiero po upływie kilkudziesięciu tysięcy godzin.
W

celu utrzymania czystości tych cieczy

wystarczy

wykorzystać fizyczne

sposoby

regeneracji: klarowanie, odwirowywanie i filtrowanie.
W odniesieniu do maszyn górniczych zaleca się oczyszczanie wyeksploatowanych olejów
we własnym zbiorniku przez olane urządzenie oczyszczające. Jest to urządzenie mobilne
Sekcja II

345

School of Underground Mining '99
z możliwością podłączenia do tego lub innego zbiornika. Jako przykład może posłużyć
urządzenie do oczyszczania i zalewania oleju z wirówką ICF. Urządzenie odwirowujące
napędzane jest silnikiem elektrycznym wiertarki ręcznej przez przyspieszającą przekładnię
zębatą, służącą jednocześnie w charakterze pompy. Wydajność pompy 20 l/min, ciśnienie
maksymalnie w linii tłoczenia 0,5 MPa, kierunek obrotu dowolny. Częstotliwość obrotu
2950 obr./min. Na rysunku 7 pokazano schemat podłączenia urządzenia I C F do obudowy
maszyny górniczej. Doświadczenia w zakresie stosowania urządzenia ICF wykazały, że
zanieczyszczenie w zbiorniku olejowym spada o 6 razy, a czas pracy smaru wzrasta do
1,5—2,0 lat. Podobne wyniki można uzyskać przy niższych nakładach na wytwarzanie
i obsługę techniczną z zastosowaniem urządzeń zalewowo-filtrujących na podstawie obrotowych filtrów hydrodynamicznych OP, opracowanych przez autora artykułu.

Rys. 7. Urządzenia do oczyszczania i zalewania oleju z wirówka

ICF

Fig. 7. Device for cleaning and priming of oil with the I C F centrifuge

Za pomocą urządzeń I C F można zapewnić zalanie czystej cieczy do układu eliminując
przedostanie się zanieczyszczeń z zewnątrz.
Do najważniejszych składowych obsługi technicznej należą: dokładne

przestrzeganie

instrukcji przedsięwzięć profilaktycznych, okresowa kontrola stanu urządzenia oraz podjęcie
decyzji co do dalszej przydatności i eksploatacji.
Każdy z tych czynników zależy od typu urządzenia, intensywności pracy i obciążenia,
od

strat ekonomicznych,

związanych

z jego

uszkodzeniem

i

przestojem,

a także

od'

ewentualnej zmiany w zakresie bezpieczeństwa pracy podczas urządzenia.
Orientacyjnie można zalecić następującą cykliczność: przy intensywnej pracy przegląd
filtrów należy prowadzić co miesiąc w ciągu pierwszego tygodnia, po upływie 20 godzin
w

okresie następnych trzech tygodni

i dalej po upływie 50 godzin pracy.

Wymiany

elementów filtrujących zwykłych filtrów przy braku indykatorów zanieczyszczeń należy
dokonać w trakcie każdego z przeglądów.
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W dokumentacji technicznej koniecznie należy wskazać trzy stopnie zanieczyszczeń dia
każdego układu hydraulicznego lub smarującego: normalny, ostrzegawczy i awaryjny, przy
czym normy powyższe powinny w istotny sposób być rozszerzone w stosunku do norm
ustalonych dla urządzeń produkowanych przez zakład. Normy zanieczyszczeń dla maszyn,
które poddane były remontom kapitalnym powinny być szersze niż dla nowych maszyn,
lecz ostrzejsze niż w eksploatacji.
Kontrola zanieczyszczeń cieczy roboczych i smarujących powinna być prowadzona po
upływie pierwszych 50 godzin pracy, po czym po upływie 150 godzin i dalej po upływie
każdych 300 godzin pracy, jeśli wskaźniki nie przekraczają poziomu „normalny". Jeśli
zanieczyszczenie osiągnęło poziom ostrzegawczy, okresowość kontroli należy obniżyć do
50—100 godzin pracy. Należy przy tym stosować sposób oczyszczania cieczy w zbiorniku
z pomocą odpowiedniego urządzenia. Po osiągnięciu awaryjnego poziomu zanieczyszczeń
ciecz robocza lub smarująca powinna zostać natychmiast zlana, zbiornik i jego detale
dokładnie przemyte specjalną cieczą, po czym należy zalać świeżą ciecz.

The complex system of maintaining the quality of hydraulic fluids
and lubricants as the basis of reliability and durability of mining
machinery
Abstract
The operation conditions of mining machinery are very unfavourable for its durable
and reliable work. Pollutions and water content in hydraulic fluids and lubricants are the
most significant parameters, determining the character and operation time of machinery.
The methods of control and evaluation of the condition of fluids and lubricants were
described, new solutions and principies of improvement of durability of mining machinery
were presented.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 349—368

Włodzimierz H A Ł A T
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Sprawność programu jest bez znaczenia
jeżeli nie daje on poprawnych wyników.
Programistę

ocenia się po liczbie błędów, które

występują w programie

oddanym do użytkowania

Dennie Van Tassel

O poprawności podstawowych obliczeń wytrzymałościowych
według „Skomputeryzowanego Systemu Obliczeniowego —

OBUD-2"

Słowa kluczowe
Obliczenia

wytrzymałościowe

- obudowa wyrobisk - obudowy proste

wielostojakowe

Streszczenie
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przeprowadzonych za pomocą „Skomputeryzowanego Systemu Obliczeniowego" o nazwie „OBUD-2". „System" ten zalecany jest
przez autorów „Zasad" ^ [2]. Celem jego, wg założeń autorów, jest usprawnianie i automatyzowanie

wykonywania

obliczeń związanych

z doborem

obudowy.

Błędne

wyniki

obliczeń, na przykładach obudów prostych, otrzymane z „ O B U D - 2 " zestawiono w formie
tabel. Poprawne wyniki, zapisane kursywą, otrzymane przez autora artykułu zostały podane
w tych samych tabelach lub przedstawione w postaci wykresów. Dla dopowiedzenia pewnych
istotnych informacji — zamieszczono w niniejszym artykule liczne przypisy.
1. Wstęp
Autorzy „Zasad" [2] (na s. 7) stwierdzają, że został opracowany system automatyzujący
dokonywanie obhczeń i dobór obudowy pod różnymi względami. Korzystając z uprzejmości
kolegów pracujących w kopalniach postanowiłem zaznajomić się z tym systemem, pouruchomieniu którego na ekranie monitora komputera zobaczyłem nagłówek w następującej
postaci:

w

dalszej części

tego artykułu, gdy będę się odwoływał

do „Zasad projektowania i doboru

obudowy

wyrobisk korytarzowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny" zastosuję skrót w podobny
jak autorzy w/w pracy w postaci ,JZasady".
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System Projektowania Obudowy Wyrobisk Górniczych „ O B U D - 2 "
zgodny z „Zasadami projektowania i doboru obudowy wyrobisk korytarzowych"
opracowanymi przez Rzeczoznawcę —

Instytut Eksploatacji Z ł ó ż Wydziału Górnictwa i Geologii

SZKOŁA ŚWIADOMEGO

PROJEKTOWANIA^

Patrząc na ten tytuł' można by wysnuć następujące wnioski:
— to co jest w tym „systemie" zawarte, w pełni powinno ułatwiać obliczenia (eliminować
ewentualne błędy rachunkowe użytkownika) a zarazem zastępować treść zawartą w „Zasadacłi";
— korzystając z tego „systemu", przy spełnieniu założeń podanych we wstępie do niego
oraz we wstępie do „Zasad", powinno się w sposób poprawny (łatwy, szybki) dobrać lub
zaprojektować obudowę „prawie dla wszystkich warunków" jakie występują w kopalni,
— nazwa „ S Z K O Ł A Ś W I A D O M E G O P R O J E K T O W A N I A " jest wielce obiecującą, toteż
powinna być również zobowiązującą.
Czytelniku, jeżeli po zobaczeniu tego nagłówka nie zgadzasz się z tym co napisałem
to będziesz miał znakomitą okazję powiedzenia mi tego wprost na Szkole Eksploatacji
Podziemnej A.D.

1999. Jednego jestem jednak pewien, że „ S Z K O Ł A

PROJEKTOWANIA"

nie powinna

„produkować"

niepotrzebnych

ŚWIADOMEGO

i błędnych

rozwiązań

w zakresie projektów technicznych związanych z obudowami wyrobisk korytarzowych.
W każdych obliczeniach a także w tych związanych z projektami technicznymi doboru
obudowy wyrobisk korytarzowych, można wyodrębnić obliczenia te, które są potrzebne
i zarazem niezbędne do poprawnego rozwiązania zadania. Przeciwstawieniem tych obliczeń
są obliczenia niepotrzebne lub zbędne dla poprawności rozwiązania. Jest oczywistym, że
każde obliczenia

można również

zaklasyfikować jako poprawne

(bezbłędne) lub jako

niepoprawne (błędne). W obliczeniach komputerowych występują tzw. błędy zaokrągleń.
Z tymi błędami powinien umieć sobie poradzić każdy programujący np. poprzez przeprowadzanie obliczeń w z góry zadaną dokładnością. Zaistnieć mogą również takie przypadki,
w których powinny zostać przeprowadzone niezbędne obliczenia, bez których to obliczeń
całość projektu technicznego traci sens i można go postawić pod znakiem zapytania. Dla
uproszczenia znakiem graficznym * zaznaczyłem te obliczenia, które są niezbędne i poprawnie
wykonane w „OBUD-2".
W celu wykazania występujących błędów w „ O B U D - 2 " wykonałem również obliczenia
niepotrzebne.
Ze względów dydaktycznych, w artykule zamieszczę również wyniki pewnych obliczeń
pośrednich.
2. Zastosowane symbole i oznaczenia w artykule
W

„Zasadach" autorzy zastosowali

do opisu obliczeń wytrzymałościowych

symbole

i oznaczenia, które są symbolami niejasnymi, domyślnymi, mogącymi wprowadzać Czytelnika

2
Tekst ten jest napisany czerwonymi literami na blado niebieskim tle.
^ W zależności od wersji „ O B U D - 2 " tytuł ten nieznacznie różni się od podanego.

350

Section II

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
w błąd. Pewne potrzebne symbole i oznaczenia nie zostały w „Zasadach" oraz w „ O B U D - 2
uwzględnione. W tabeli 1 zestawiłem symbole i oznaczenia występujące w artykule.
Tabela 1. Zestawienie oznaczeń
Table 1. Symbols used in calculations

Lp.

Symbol

l.

A , B, C, D, E

2.

a, b, c, cl

4.

szerokość wyrobiska (szerokość stropnicy) równa sumie odległości pomiędzy poszczególnymi stojakami

kN/mb

R A . RB,
RD.

RC,

RE

ZR

7.

odległości pomiędzy poszczególnymi stojakami w odrzwiach obudowy

m

Q = ql

5.

kN

kN

kN

MgA,

pnice w wyrobiskach o długości jednostkowej)
jednostkowe obciążenie całkowite (przypadające na strop wyrobiska
0 długości jednostkowej)
reakcje podporowe w stojakach

suma reakcji podporowych w stojakach

w poprawnych obliczeniach wartość równa jedności
wartości zginających momentów, momenty podporowe, w stropnicy

MgB,

M g c , MgD,

jednostkowe obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone (obciążające stro-

iloraz wartości sumy reakcji poprzez jednostkowe obciążenie całkowite,

n = IR/Q

8.

9.

punkty podparcia stropnicy przez stojaki

ni

q

Znaczenie symbolu

miary

1

3.

6.

Jednostka

kNni

w miejscu postawienia stojaków, w wyrobisku o długości jednostkowej

MgE
wartości ekstremalnych zginających momentów, momenty przęsłowe,
10.

11.

MgAB,

MgBC,

MgCD,

MgDE

Xlc, XIIc, XIIIe,
XI Vc

kNm

w stropnicy pomiędzy stojakami oznaczonymi dwoma literami w wyrobiskach 0 długości jednostkowej
odległości występowania ekstremalnych momentów przęsłowych mierzo-

ni

ne od początku stropnicy (od punktu

A)

3. Współpraca ze „Skomputeryzowanym Systemem Obliczeniowym" o nazwie
„OBUD-2"
Autorzy ,^asad'\ pracy [2], na stronie 7 stwierdzają, że cyt. „Na podstawie
»Zasad..«

opracowano

odrębnie

»0BUD-2«

automatyzujący

»Skomputeryzowany

dokonywanie obliczeń

System

Obliczeniowy«

i usprawniający

dobór

niniejszych
o

nazwie

obudowy**.

Czytając w dalszym ciągu stronę siódmą ,2asad" możemy się dowiedzieć co w tym „Systemie"
jest zawarte. Można by w tym miejscu z autorami „Systemu" polemizować (por. [1]):
— czy zawartość ta jest niezbędna i konieczna?,
— czy wprowadzone bazy danych są poprawne?,
-— czy współczynniki, z których proponują korzystać autorzy mają właściwe i poprawne
wartości?,
— czy „System" nie zawiera zbytecznych elementów itd.. itd.?
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Najistotniejszą w tym „Systemie" jest jednak część dotycząca obliczeń, o której autorzy
piszą, że „System" zawiera cyt. „część obliczeniową
wytrzymałościowych

obudowy oraz kosztów tej

umożliwiającą

dokonywanie

obliczeń

obudowy".

Myślę, że każdy z Czytelników się zgodzi, że jeżeli część obliczeniowa związana z wytrzymałością obudowy jest „wykonana błędnie" to wtedy to co jest przed nią przestaje mieć decydujące
znaczenie, a to co jest po niej (obliczenia kosztów obudowy) stanowić będzie zbędny dodatek.
„Skomputeryzowany System Obliczeniowy" o nazwie „OBUD-Z""^ polecany przez autorów
„Zasad"*^ oparty jest na programie kalkulacyjnym E X C E L firmy M I C R O S O F T pracującym
w środowisku W I N D O W S . Fakt, że program E X C E L pracuje pod W I N D O W S a m i daje
jemu oraz stworzonym arkuszom kalkulacyjnym ogromne możliwości.
W arkuszu kalkulacyjnym przeprowadzane są obliczenia związane z projektami technicznymi:
— obudów prostych,
— obudów łukowych,
— skrzyżowań, odgałęzień, obcinek itp.
Najprostszymi do przeprowadzenia pod względem wytrzymałościowym są obliczenia
związane

z obudowami

prostymi. Tymi, jak

na początek, najprostszymi

obliczeniami

postanowiłem się zainteresować. W ramach obliczeń obudów prostych proponowane jest
przeprowadzanie obliczeń wg następującego podziału:
— obudowa dwustojakowa,
— obudowa trój stojakowa symetryczna,
— obudowa trój stojakowa niesymetryczna,
— obudowa czterostojakowa typu a,
— obudowa czterostojakowa typu b,
— obudowa pięciostojakowa.
W artykule podjąłem próbę wykonania obliczeń potrzebnych do projektu technicznego dla
tych wszystkich typów obudów prostych z pominięciem obudowy prostej czterostojakowej typu
a, gdyż nie wiem co autorzy aplikacji chcieli osiągnąć wprowadzając tę obudowę do obliczeń.
W

arkuszu zainteresowały mnie tylko te obliczenia, które związane są bezpośrednio

z obliczeniami wytrzymałościowymi w projekcie technicznym doboru obudowy wyrobisk
korytarzowych. Dotyczą one wyznaczania:
— wartości sił reakcji w stojakach,
— wartości maksymalnych momentów zginających w stropnicach, które są wartościami
decydującymi jaką wybrać stropnicę (rodzaj, kształt przekroju, etc.).
Na podstawie poprawnie wyznaczonych powyższych wartości określane są odległości
w jakiej mają zostać zabudowane odrzwia obudowy. Jeżeli powyższe wartości nie zostały
wyznaczone poprawnie to nie ma sensu określać odległości w jakiej mają zostać zabudowane
odrzwia obudowy bo odległość ta zostanie wyznaczona błędnie. Zwykle bardziej „rygorystyczne" odległości zabudowy odrzwi obudowy otrzymujemy z warunków obliczeniowych

^ Od tego miejsca, gdy w artykule będę się odwoływał do „Skomputeryzowanego Systemu Obliczeniowego"
o nazwie „ O B U D - 2 " zastosuję skrót „ O B U D - 2 " lub arkusz kalkulacyjny.
Nie

znalazłem poza nagłówkiem nigdzie żadnego z nazwisk autorów „Zasad", ale tak myślę, że jeżeli

powołują się w słowie pisanym w teks'cie „Zasad" na ten „system" i g o polecają to znaczy, że g o zarazem
sygnują czyli podpisują się pod nim i biorą za niego pełną odpowiedzialność.
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stawianych stropnicom, dlatego też bardziej szczegółowo przyglądnę się obliczeniom wytrzymałościowym potrzebnym do tego warunku.
Pod względem obliczeniowym najważniejszymi danymi są jednostkowe obciążenia ciągłe
równomiernie rozłożone q (obciążające stropnice w wyrobisku o długości jednostkowej)
oraz szerokość wyrobiska 1. Na tej podstawie można stwierdzić, że jednostkowe obciążenie
całkowite (obciążenie przypadające na strop wyrobiska o długości jednostkowej), ciężar
skał stropowych obciążających stropnicę wynosi Q = q • 1.
Mając na uwadze tylko poprawne przeprowadzenie obliczeń wytrzymałościowych, aby
nie zaciemniać meritum zagadnienia nie będę tutaj przytaczał w jaki sposób otrzymałem
najważniejszą daną czyli wartość q.
Wartości (Q,q) są zawarte, w wynikach obliczeń arkusza kalkulacyjnego, w

dwóch

ostatnich wierszach danych wyjściowych „OBUD-2". Zapisane są one w komórkach arkusza
zabarwionych w tle na kolor niebieski^. Pozostałe dane i informacje w

tej aplikacji,

jakkolwiek konieczne i niezbędne do dalszych lub wcześniejszych obliczeń, nie mają na
razie, dla mnie większego znaczenia.
Otrzymane wyniki obliczeń z „OBUD-2" wydrukowałem^ i przepisałem do odpowiednich tabel.
3.i. O b u d o w a

prosta

dwustojakowa

W obliczeniach wytrzymałościowych związanych z obudowami prostymi dwustojakowymi
w zasadzie nie ma co obliczać. Wyniki z „ O B U D - 2 " zestawiłem w tabeli 2. W

celu

Tabela 2. Wyniki obliczeń obudów prostych dwustojakowych
Table 2. Results of calculations for simple two prop support
Przykład
Wyszczególnienie
1

Jednostka

Lp.
wg

1.
2.

L

3.

Pa,b_obl

autora

kN/m

119,56

1

m

4,5

RA =

RB

£R

5.

SR/Q
Mgobl

OBUD-2

q

4.

6.

wyniki obliczeń w g

1

autora

OBUD-2

2

MgAB

autora
50,0
6,0

150,00*

150,0

538,02

300,00*

300,0

1,000

1,000

1,000

1,000

302,64*

302,636

225,00*

225,00

kN

269,01*

kN

338,02--^

kNm

OBUD-2

269,01

Uwaga: Wyniki obliczeń z arkusza kalkulacyjnego „ O B U D - 2 " zaznaczone w tabeli znakiem * są potrzebne
i poprawne.

^ Każda z komórek zabarwionych w tym arkuszu na kolor niebieski ma blokadę zapisu, co oznacza, że w tych
komórkach wyniki obliczeń zapisali autorzy arkusza. Użytkownicy do tych komórek arkusza nie majq dostępu
gdyż są one chronione hasłem.
^ Nie posiadam arkusza kalkulacyjnego „ O B U D - 2 . x l s " czym wcale nie jestem zmartwiony, poprosiłem w i ę c
o

wydrukowanie

tych

stron

arkuszy

kalkulacyjnych,

na

których

to

stronach

zawarte

są

wyniki

działania

„Skomputeryzowanego Systemu Obliczeniowego". Wydruki te będą mogły stanowić corpus delicti.
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poglądowym przeprowadzonych obliczeń, przedstawiony został schemat statyczny obciążenia
obudowy

dwustojakowej (rys.

la) wraz z wykresem momentów

zginających (rys.

Ib)

i wykresem sił tnących (rys. Ic).
Cl)
y
m

. 'W®®

fi^.y jwi^

W
R

b)
MgfkNm ]

c)

T[kN]

\
R

Rys. 1. Obudowa dwustojakowa
a

— schemat statyczny obciążenia, b — wykres momentów zginających, c — wykres sit tnących
Fig. 1. T w o props support
a —

354

Static loading pattern, b —

Bending momentums diagram, c —

Shear forces diagram
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Wszystkie otrzymane wartości dla tej obudowy są poprawne. Ze względów techniczno
ruchowych obhczony odstęp odrzwi obudowy jest za mały. Wybierając rozwiązanie optymalne
otrzymujemy do rozwiązania obudowę prostą trójstojakową.
3.2. O b u d o w a

prosta

trój s t o j a k o w a

niesymetryczna

Bardzo zaciekawiło mnie jakie będą wyniki obliczeń obudów trój stojakowych niesymetrycznych. Obliczenia rozpocznę od przykładu, który jest błędnie rozwiązany w ,^asadach"^.
Jednostkowe obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone (obciążające stropnice w wyrobisku
o długości jednostkowej) przyjmę za autorami „Zasad" q = 119,56 [kN/mb]^. Szerokość wyrobiska
niech, dla tego typu obudowy, będzie taka sama jak w „Zasadach" i niech wynosi 1 = 4,5 [m].
Na tej podstawie można stwierdzić, że ciężar skał stropowych, w wyrobisku o długości
jednostkowej, obciążający stropnice wynosi Q = q • 1 = 119,56 • 4,5 = 538,02 [kN/mb]^^.
Wyniki obliczeń dla obudów prostych trójstojakowych niesymetrycznych zestawiłem w tatłcli
3. Dla każdego z przykładów „w każdej pierwszej kolumnie odnoszącej się do danego przykładu"
tabeli 3 (zapisane wytłuszczonym drukiem) podaje wartości obliczone w arkuszu kalkulacyjnym
opracowanym przez autorów Zasad. W każdym z przykładów w drugiej kolumnie tabeli 3
zapisuję kursywą wartości wyników obliczone na podstawie moich obliczeń.
W tabeli trzeciej zestawiłem wyniki pięciu przykładów liczbowych. Postaram się omówić
cele jakie mi przyświecały w poszczególnych przykładach związanych z tą obudową.
W przykładzie pierwszym stojak środkowy postawiłem w sposób identyczny jak to
zrobili autorzy „Zasad" w rozwiązywanym przez siebie przykładzie na str. 74. Stojak ten
jest postawiony w odległości 2,0 m od lewego skrajnego stojaka. Za wyjątkiem dwóch
wartości wszystkie pozostałe wyniki z tego przykładu są błędne. Część z tych wartości
wyników

obliczeń,

w

sposób

mało

znaczący,

w „Zasadach". Suma wartości reakcji w

się różni

od

wartości

wydrukowanych

stojakach jest większa o 24,4% od wartości"

przyłożonego obciążenia (9 wiersz, 5 kolumna tabeH 3). W poszczególnych stojakach błędy
w obliczeniach reakcji nie rozkładają się równomiernie. Wynoszą one odpowiednio 82,68%,
3,52%, 45,01%. Proszę również zwrócić uwagę (tabela 3), że błędnie obliczane wartości
reakcji przez „OBUD-2" nie są zawsze większymi wartościami reakcji. W

przykładzie

drugim postanowiłem zabudować stojak środkowy w „odwrotnej odległości" czyli bliżej
prawego skrajnego stojaka'^ Otrzymane wyniki obliczeń z tego przykładu powinny być
odbiciem

lustrzanym w stosunku do wyników otrzymanych z poprzedniego

przykładu.

G

Być może w „Zasadach" wydrukowanych przez Wydawnictwo Wiadomości Górnicze zakradły się błędy
a w „ S Z K O L E Ś W I A D O M E G O P R O J E K T O W A N I A " wszystko będzie w porządku.
^Jakkolwiek wartość ta wydaje mi się wątpliwa.
"*Taka sama wartośd jest zapisana w

O B U D - 2 " w przedostatnim wierszu danych wyjściowych.

" Autorzy „ O B U D - 2 " , w rozwiązaniu obudów prostych zrobili w niektórych miejscach arkusza kalkulacyjnego
zastrzeżenia polegające na tym, że użytkownik nie znający hasła dostępu (poza autorami) nie może w danej
komórce arkusza zapisać swojej wartości lub zmienić wartości obliczonej przez arkusz kalkulacyjny. Zabezpieczenie
takie ma dobre i złe strony. Twórcy arkusza kalkulacyjnego nie mogą zakwestionować obliczonych

wartości

w zabezpieczonych komórkach. Użytkownicy nie mogą zaś wstawiać swoich wyników obliczeń w zabezpieczone
komórki i twierdzić, że obliczenia takie wykonał „ O B U D - 2 " . W tym miejscu arkusza jest zastrzeżenie słowne,
że należy podstawić mniejszą odległość. Zabezpieczenia tego zastrzeżenia nie ma. Z premedytacją w to miejsce
wstawiłem wartość większą. Arkusz przyjął wartość 2,5 [m] i poprawnie obliczył odległość b = 2 [m].
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Patrząc na tabelę czwartą widać, że tak nie jest. Celem przykładu trzeciego jest postawienie
stojaka środkowego w odległości 0,375 [m] od stojaka skrajnego. Przy tej odległości
zabudowy stojaka środkowego od stojaka skrajnego nie będzie pomiędzy nimi w stropnicy
występował zginający moment przęsłowy. W wyniku rozwiązania tego przykładu na podstawie
OBUD-2" otrzymujemy zginający moment przęsłowy o wartości 82,39 [kNm]. Celem
przykładu czwartego jest pytanie w jakiej odległości wg „ O B U D - 2 " należy postawić stojak
środkowy od stojaka skrajnego aby reakcja w jednym ze skrajnycłi stojaków była równa
zeru. Z

przeprowadzonych obliczeń otrzymujemy, że odległość ta powinna wynosić
I /y
0,46894 [m] . Przy tej odległości, wg poprawnie przeprowadzonych obliczeń reakcja
w skrajnym stojaku powinna wynosić -436,59 [kN]. Proszę zwrócić uwagę, że zmienił się
w tym stojaku zwrot reakcji na przeciwny. W przykładzie piątym wykorzystałem wiadomą
sobie informację, z

której wynika, że jeżeli1

stojak środkowy

postawię

w

odległości

1,36249 [m] od jednego ze stojaków skrajnych ~ to w tym stojaku skrajnym wartość reakcji
powinna być równa zeru. W g obliczeń przeprowadzonych za pomocą „ O B U D - 2 " wynika,
że w tym stojaku nie jest wartość reakcji równa zeru tylko wynosi ona 220,72

[kN.

Można by mnożyć dalsze przykłady i zestawiać je w kolejnych kolumnach tabeli 3.
Nie sądzę jednak, aby dalsze takie działanie miało jakikolwiek sens. Patrząc na wyniki
zawarte w tej tabeli można się zadumać i zarazem może nas ogarnąć przerażenie, że są
to przecież wyniki ze „ S Z K O Ł Y Ś W I A D O M E G O P R O J E K T O W A N I A " . Z wiersza 9 tej
tabeli wynika, że suma reakcji w stojakach obudowy trój stojakowej niesymetrycznej waha
się w granicach od 79,4% do

195,3% wartości przyłożonego obciążenia do stropnicy

obudowy. Suma la zmienia się w zależności od odległości zabudowy stojaka środkowego
w stosunku do stojaków skrajnych co jest absurdalne. Projektowana w ten sposób obudowa
ani razu nie spełniła aksjomatów statyki. Żadne dwie sąsiadujące ze sobą wartości reakcji
zapisane w dwóch kolejnych kolumnach tabeli 3 nie zgadzają się. Oznacza to, że wszystkie
obliczone reakcje podpór w stojakach obudowy prostej niesymetrycznej są błędne. Błąd
ten jest różny i zależy on od rozwiązywanego przykładu.
Zginające momenty przęsłowe w stropnicy obliczane są zawsze niepotrzebnie i obliczane
są zawsze błędnie. Wartości zginającycli momentów przęsłowych przekraczają wartości
bezwzględne zginających momentów podporowych, co jest nieprawdą. Na podstawie zginających momentów podporowych powinien być właśnie dobierany przekrój stropnicy oraz
rozstaw odrzwi. W

13 wierszu tabeli trzeciej zestawiłem stosunek bezwzględnej wartości

zginającego momentu podporowego występującego w stropnicy nad stojakiem środkowym
do większej wartości zginającego momentu przęsłowego. Żadne dwie sąsiadujące ze sobą
wartości w kolejnych kolumnach wiersza 13 tabeli 3 nie zgadzają się, co oznacza, że
wszystkie obliczone za pomocą aplikacji zginające momenty przęsłowe są obliczone błędnie

.

'^Odległość tę otrzymałem drogq kolejnych przybliżali. Arkusz kalkulacyjny wykonuje obliczenia na podanej
wartości. Wprowadzone dane do arkusza na wydruku zaokragltme są do dwóch miejsc po przecinku 0,47 m. Tak
samo zaokrąglane są wyniki obliczeń otrzymywane z arkusza kalkulacyjnego.
^^ Jeżeli stojak ten postawiłbym w tej odległości od prawt;go stojaka skrajnego to z góry wiadomo by było,
że wyniki obliczeń wytrzymałościowych będą niepoprawne.
''^Wartości momentów podporowych zostały każdorazowo obliczone poprawnie — 11 wiersz tabeli 3. Wartości
momentów podporowych są wartościami maksymalnymi na podsi:awie, których to wartości powinien być wyznaczany
rozstaw odrzwi obudowy.
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Dla przykładów zestawionych w tabeli 3 poprawnie wyznaczone wartości momentów
zginających w stropnicach wahają się w granicach od -233,29 do -78,46 [kNm].
podstawie wartości zginających momentów podporowych powinny być w

Na

rozważanych

przypadkach wyznaczane rozstawy odrzwi obudowy prostej. Wyznaczone na podstawie
poprawnie obliczonych wartości momentów podporowych przez arkusz rozstawy odrzwi
obudowy (zawsze dla tego samego rodzaju stropnicy) wynoszą we wszystkich przypadkach
3 metry. Wyciągnąć z tego można błędny wniosek, że rozstaw odrzwi obudowy nie zależy
od zmiany wartości momentu podporowego, a przecież tak nie jest.
Przy zamianie w „ O B U D - 2 " stropnicy z „V-25" na stropnicę „drew 8" w każdym
z obliczanych przykładów podanych w tabeli 3 odległość rozstawu odrzwi obudowy również
wynosi 3 metry. Wynika stąd błędny wniosek, że niezależnie od tego jaka jest stropnica
to odległość rozstawu odrzwi obudowy jest zawsze taka sama i równa jest zawsze 3 metry.
Dalsze obliczenia rozstawu odrzwi obudowy przeprowadzono dla stropnicy „V-25".
W

wierszu

!0 w kolumnie

11 w wyniku obliczeń arkuszem otrzymaliśmy

wartość

momentu przęsłowego równą zeru (w tym miejscu nie występuje moment przęsłowy).
Szerszy komentarz na temat rozstawu odrzwi obudowy podano przy rozwiązywaniu
obudowy trójstojakowej symetrycznej.
3.3. O b u d o w a

prosta

trój stojakowa

symetryczna

Rozważmy działanie „OBUD-2" w zakresie obudowy trójstojakowej symetrycznej. Jest
to jeden z podstawowych przykładów belek statycznie niewyznaczalnych. Wyniki obliczeń
otrzymane za pomocą „OBUD-2" zestawiłem w tabeli 4.
W ramach obliczeń wytrzymałościowych obudowy prostej trójstojakowej rozwiązałem"
dwa przykłady. W przykładzie pierwszym przyjęto takie same „warunki" górniczo-geologiczne
jak w obudowach trójstojakowych niesymetrycznych. W przykładzie drugim przyjęto, że
q = 50 [kN/mb], a szerokość wyrobiska wynosi 6 [m .
Podobnie jak w poprzednich tabelach wyniki zapisane drukiem wytłuszczonym pochodzą
z „OBUD-2", a wyniki zapisane kursywą są wynikami autora. Obudowa trójstojakowa
symetryczna może być rozwiązywana jako szczególny przypadek obudowy trójstojakowej
niesymetrycznej, w której to obudowie odległości pomiędzy poszczególnymi stojakami są
równe sobie. Wyniki obliczeń obudowy trójstojakowej symetrycznej obliczanej aplikacją
przez „ O B U D - 2 " jako obudowa trójstojakowa niesymetryczna zestawiono w kolumnach 6
i 9 tabeli 4. Natomiast wyniki obliczeń dla tej samej obudowy trójstojakowej symetrycznej
obliczanej przez „ O B U D - 2 " jako obudowa symetryczna zestawiono w kolumnach 7 i 10
tej tabeli. Nie dość tego, że w ramach tej samej aplikacji wyniki się nie zgadzają to
z porównania zestawień kolumny ( 6 J ) z kolumną 8 lub kolumny (9,10) z kolumną 11
okazuje się, że prawie wszystkie podane wyniki w tej tabeli wynikające z „ O B U D - 2 " są
błędne.
Podany w wierszu 13 tabeli 4 stosunek momentów zginających powinien zawsze wynosić
dla tego rodzaju obudowy 1,7777.
W celu poglądowym przedstawiony został schemat statyczny obciążenia obudowy trójstojakowej symetrycznej (rys. 2a) wraz

z wykresem momentów

zginających (rys.

2b)

i wykresem sił tnących (rys. 2c). Z wykresu momentów zginających wyraźnie widać, że
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a)

b)
MgfkNm

c)

]

TfkNJ

x[m]

R

Rys. 2. Obudowa trójstojakowa symetryczna
a —

schemat statyczny obciążenia, b — wykres momentów zginających, c — wykres sil tnących
Fig. 2. Three props symetrie support

a —

360

Static loading pattem, b — Bending momentums diagram, c —

Shear forces diagram
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maksymalnym momentem zginającym w stropnicy jest moment podporowy nad stojakiem
środkowym.
Dwoma poprawnymi wynikami z „OBUD-2" są wartości zginających momentów podporowych występujących w stropnicy nad stojakiem środkowym. Obliczona na tej podstawie
odległość rozstawu odrzwi w przykładzie pierwszym wynosi 3 [m] i w przykładzie drugim
też jest równa 3 [m]. Można na tej podstawie wyciągnąć fałszywy wniosek, że odległość
rozstawu odrzwi obudowy, tym razem nie zależy od wartości obciążenia- przypadającego
na stropnicę. Jeżeli obliczenia przeprowadzimy jako rozwiązania symetryczne to w pierwszym
przykładzie odległość rozstawu odrzwi obudowy wynosić będzie 1,18 [m], a w drugim
przykładzie 1,62 [m]. W każdym z rozważanych czterech przykładów przyjąłem do obliczeń
taką samą stropnicę wykonaną z takiego samego materiału.
Nie sądzę aby któryś z kierowników działów robót górniczych zdecydował się na
przyjęcie proponowanego rozstawu odrzwi obudowy. Może powstać pytanie dlaczego w tym
miejscu zwracam się bezpośrednio do kierowników działów robót górniczych? Robię to
z dwóch powodów:
— we wstępie do „Zasad" (str. 5) przeczytałem, że na kierownikach tych działów ciąży
jednoosobowy obowiązek w sprawie podejmowania decyzji dotyczących obudowy,
— a w „OBUD-2" na końcu obliczeń przygotowane jest miejsce do podpisu jak poniżej

Fakt, że w ramach tego samego arkusza kalkulacyjnego dla takich samych warunków
górniczo-geologicznych wyniki się nie zgadzają ma również swoją wymowę i nie będę go,
na razie, komentował.
3.4. O b u d o w a

prosta

czterostojakowa

Szczególnym przypadkiem obudów czterostojakowych symetrycznych są takie obudowy,
w których odległości pomiędzy poszczególnymi stojakami są równe sobie. Pod względem
wytrzymałościowym ten szczególny przypadek obudowy jest najprostszym przypadkiem do
rozwiązania. Został on prawdopodobnie po raz pierwszy w historii wytrzymałości materiałów
rozwiązany przez E. Winklera w 1872

Na podstawie rozwiązań E. Winklera podawane

są w literaturze tabele zawierające tzw. współczynniki Winklera. Współczynniki te pozwalają,
w sposób przybliżony, z zadowalającą dokładnością wyznaczać wartości reakcji podporowych,
momentów przęsłowych oraz momentów podporowych dla rozwiązywanych obudów prostych.
Pierwowzorem „Zasad" są „Wytyczne projektowania i doboru obudowy dla wyrobisk
górniczych"'^ [3], opracowane przez ten sam zespół autorski w maju 1997 roku. Nie
otwierając „Wytycznych" patrząc na ich ostatnią stronę (str, 38) można dostrzec „gołym

^^Nie udsdo mi się dotrzeć do oryginalnej pracy E. Winklera.
^^W dalszym ciągu artykułu, gdy się będę odwoływał do tej pozycji literatury będę stosował skrót „Wytyczne
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okiem", bez potrzeby brania ołówka do ręki , błędy w rozwiązaniach tych najprostszych,
1R
symetrycznych obudów czterostojakowych oraz obudów pięciostojakowych . Od wydania
„Wytycznych" do opracowania „OBUD-2" droga daleka. Być może, że w tym okresie
czasu autorzy dostrzegli popełnione błędy i „ O B U D - 2 " będzie wykonywał obliczenia dla
tych obudów poprawnie. Wyniki obliczeń obudów czterostojakowych zestawiono w tabeli 5.
Jeżeli popatrzymy na stosunek sumy reakcji do jednostkowego obciążenia całkowitego
to sumaryczny błąd w obliczeniach wynosi około 3,3%. W obudowach trój stojakowych ten
błąd dochodził do 95%. Można by więc pochopnie powiedzieć, że w obudowach prostych
czterostojakowych arkusz liczy poprawnie reakcje w stojakach. Proszę zwrócić uwagę, że
na sumie reakcji został popełniony 3,3% błąd. Nie oznacza to wcale, że na poszczególnych
reakcjach nie został popełniony

podobny błąd jak w przypadku poprzednich

obliczeń.

Z tych najprostszych przypadków obudów symetrycznych z tabeli piątej wynika, że błędy
te mogą być nawet kilkunastokrotnie większe od błędu wynikającego z błędnej sumy
reakcji.
Autorzy „Wytycznych" i „Zasad" oraz arkusza „OBUD-2" pominęli fakt, że w stropnicach
obudów czterostojakowych należy obliczać nie tylko momenty przęsłowe ale przede wszystkim
należy obliczać momenty podporowe. Momenty podporowe niekiedy osiągają znacząco
większe wartości niż momenty przęsłowe, pod warunkiem, że jedne i drugie momenty
zostaną obliczone poprawnie.
Gdyby autorzy „OBUD-2" poprawnie zakodowali przybliżone wartości współczynników
Winklera w arkuszu kalkulacyjnym, to obudowa czterostojakowa symetryczna pod względem
wytrzymałościowym obliczana byłaby z zadowalającą dokładnością. Tak się jednak nie
stało.
Analizując wyniki zestawione w tabeli 5 generalnie można stwierdzić, że nie zostały
wykonane niezbędne obliczenia dla poprawnego wyznaczenia odległości rozstawu odrzwi
obudowy. Nie można na podstawie przeprowadzanych obliczeń przez arkusz kalkulacyjny
„ O B U D - 2 " udzielić poprawnej odpowiedzi w jakiej odległości powinny zostać postawione
odrzwia obudowy. W e wszystkich zamieszczonych przykładach momenty przęsłowe obliczone
zostały błędnie.
Jedynymi

poprawnymi

obliczeniami,

które są wykonywane

dla tej obudowy,

są

wyniki obliczeń odległości „ c " przedstawionej na rysunku 3a. Jest to odległość w jakiej
powinien

zostać postawiony

ostatni środkowy

stojak (stojak postawiony

C ) od stojaka skrajnego w punkcie D. Odległość
szerokości
np. c =

wyrobiska
1 -

I odległości

(a + b) = 6 -

zabudowy

w

punkcie

tę obliczamy poprzez odjęcie

dwóch

wcześniejszych

stojaków

od

i tak

(2 + 2) = 2 m.

W dwudziestym trzecim wierszu tabeli 5 podaję wartości momentów zginających, na
podstawie których to wartości należy zaprojektować obudowę w ramach proponowanych
przykładów. Podobnie jak w poprzednich przykładach przedstawiony został schemat statyczny
obciążenia, tej najprostszej, obudowy czterostojakowej symetrycznej (rys. 3a) wraz z wykresem momentów zginających (rys. 3b) i wykresem sił tnących (rys. 3c). Z wykresu

' ^ W „Zasadach" zależności na obliczane wartości nie zostały zapisane explicite.

18

Sądząc po charakterystycznym sposobie zapisu można przypuszczać, ze tablice współczynników Winklera

są znane autorom „Wytycznych", a zarazem autorom „ O B U D - 2 " .
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]

X [m]

c)
T[kN]

Rys. 3. Obudowa czterostojakowa symetryczna
a —

schemat statyczny obciążenia, b — wykres momentów zginających, c — wykres sił tnących
Fig. 3. Four props symetrie support

a — Static loading pattem, b — Bending momentums diagram, c —
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Shear forces diagram
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momentów zginających wyraźnie widać, że maksymalne momenty zginające w stropnicy
to momenty podporowe nad stojakami środkowymi. Momenty

przęsłowe

w skrajnych

przęsłach przyjmują wartości mniejsze od momentów podporowych. Stosunek

wartości

maksymalnego momentu podporowego do maksymalnego momentu przęsłowego w tych
rozwiązaniach jest mniejszy niż w rozwiązaniach dla obudów trój stojakowych symetrycznych.
Z wykresu sił ścinających możemy zobaczyć, że maksymalne wartości reakcji występują
w stojakach środkowych. Wykres momentów zginających jest wykresem symetrycznym,
a wykres sił ścinających jest wykresem antysymetrycznym co jest również jednym z dowodów
na poprawność przeprowadzonych obliczeń.
Należy podkreślić, że wyniki obliczeń otrzymane z „OBUD-2" dla obudów symetrycznych
są wynikami symetrycznymi ale są zarazem wynikami błędnymi.
3.5. O b u d o w a

prosta

pięciostojakowa

Przeprowadzone przeze mnie dotychczasowe obliczenia według „OBUD-2" nie pozostawiają złudzeń co do poprawności wykonywanych obliczeń przez ten arkusz kalkulacyjny
w ramach obhczeń obudów prostych

pięciostojakowych. Tylko z rzetelności oraz kroni-

karskiego podejścia do całościowego rozpatrzenia obudów prostych wielostojakowych wyniki
dla siedmiu rozwiązywanych przykładów podaję w tabeli 6.
Odnośnie poprawności przeprowadzanych w ramach obudów prostych pięciostojakowych
można wyciągnąć takie same wnioski jakie podałem przy obudowach prostych czterostojakowych. Autorzy arkusza nadal w ramach tej obudowy nie wykonują obhczeń, które są
niezbędne do poprawnego zaprojektowania obudowy w wyrobiskach korytarzowych. Proponują Oni natomiast wykonywanie obliczeń niepotrzebnych i obarczonych błędami, które
jak można wnioskować z tabeli 6 nie są błędami zaokrągleń.
W dwudziestym piątym wierszu tabeli 6 podaję wartości momentów zginających, na
podstawie których to wartości należy zaprojektować obudowę w ramach proponowanych
przykładów. W ramach tej rozwiązywanej obudowy, również w celu poglądowym, przedstawiony został schemat statyczny obciążenia dla tej najprostszej obudowy pięciostojakowej
symetrycznej (rys. 4a), wraz z wykresem momentów zginających (rys. 4b) i wykresem sił
tnących (rys. 4c). Z

wykresu momentów zginających wyraźnie widać, że maksymalne

momenty zginające w stropnicy to momenty podporowe nad „zewnętrznymi środkowymi
stojakami" (punkty B i punkt D). Maksymalne momenty przęsłowe są w skrajnych przęsłach
i przyjmują wartości mniejsze od maksymalnych momentów podporowych (rys. 4b).
Należy w tym rozwiązaniu zwrócić uwagę, że stosunek wartości momentów

pod-

porowych do maksymalnych wartości momentów przęsłowych wynikający z tego rozwiązania jest większy niż w rozwiązaniach dla obudów czterostojakowych symetrycznych,
ale jest on zarazem mniejszy niż w rozwiązaniach dla obudów trójstojakowych symetrycznych.
wartości

Z

wykresu

sił ścinających (rys. 4c)

reakcji występują w

możemy

tych stojakach, nad którymi

zobaczyć,
w

że

maksymalne

stropnicach

występują

maksymalne momenty zginające.
Wykres momentów zginających jest wykresem symetrycznym, a wykres sił ścinających
jest wykresem antysymetrycznym, co może być również jednym z dowodów poprawności
przedstawionego rozwiązania.
Sekcja II
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a;

h)
MgfkNm

]

c)
TfkNJ

Rys. 4. Obudowa pięciostojakowa symetryczna
a — schemat statyczny obciążenia, b — wykres momentów zginających, c — wykres sił tnących
Fig. 4. Five props symetrie support
a — Static loading pattern, b —

Sekcja II

Bending momentums diagram, c — Shear forces diagram
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4. Zakończenie
Niewątpliwą zaletą autorów „Zasad" jest propozycja zastosowania coraz to bardziej
popularnego program kalkulacyjnego E X C E L do praktycznych celów ruchowych związanych
z doborem obudowy wyrobisk korytarzowych.
Zamiast szczegółowych wniosków z przeprowadzonej analizy, wskazującej na liczne
błędy obliczeń wykonywane przez „OBUD-2" pozwalam sobie przytoczyć jedynie cytat
z „Zasad"
„zawierają wyniki wieloletnich doświadczeń praktycznych i prac badawczych. Ich szczególnym

walorem jest

wielokrotnie

prostota

przyjętych

sprawdzane poprzez

procedur

symulacje

obliczeniowych.

komputerowe,

Procedury

przeprowadzone

te były

dla

skrajnie

różnych warunków...
który to cytat po zapoznaniu się z wynikami obliczeń przedstawionymi w artykule rzuca
całkiem inne światło na
„SZKOŁĘ ŚWIADOMEGO PROJEKTOWANIA".
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About correctness of basie strength calculations within
the "Compurized Calculation System —

OBUD-2"

Abstract
In the article some results of calculations perforrned based on the

"Computerized

Calculation System — OBUD-2" have been presented. The "System" is recommended by
the authors of the "Zasady" [2].
The aim of the system according to the authors, is automation and improving

of

calculations necessary to roof support loading. False results coming from the "OBUD-2"
method are sumarized in tables.
Correct results, in italics, estimated by the author of this article are included also in
these tables and showed on diagrams.
Numerous footnotes, as a supplementary information, are attched.
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SĄ

1. Wstęp
•

« •

Do powstania pożaru niezbędne ąą,
następujące czynniki: obecność materiału
»* • * I • ^
palnego, jego zapalenie oraz doprę^cJz;
lenie do miejsca zapalenia się materiału
dostatecznej ilości tlenu.
Można zatem przyjąć, iż dopóki -^iędlife istnieć górnictwo, temat dotyczący
zagrożenia pożarowego będzie wciąż afdiialiy.
I chociaż zagrożenie to jest w sposób Konsilyyentny z roku na rok ograniczane
poprzez wprowadzanie w życie wielu nowościp :i|m zakresie, to jednak zasadnicze
działanie polegać powinno na zmianie
i udowodnieniu wszystkim, iż
najtańszą metodą poprawy stanu bezpieczeństwą^iiiiirowego w polskim górnictwie
węgla kamiennego jest tylko wczesna prewencjW J lagtosowaniem najnowszych
zdobyczy techniki.
Jedną z metod są działania inertyzacyjne atmd$pi^|!kopalnianej
z użyciem.
4 %
azotu — działania, o których do tej pory niewiele się
§nie mówiąc już o ich
szerszym zastosowaniu.
•

*

* >

2. Kryteria doboru gazu inertnego
W czasie prowadzenia akcji pożarowych bardzo często docióiil-*^^^^
rejonu pożaru [1]. Wejście do strefy zagrożenia jest możliwi %
gdy
zawartość tlenu w otamowanej przestrzeni jest niższa od 8% lub p^||ipiy|j^ czasu
wyznaczonego z uwagi na objętość pola pożarowego i wydzielaniiiiię:ipi|||iu —
min. 12 godzin [2]. Jeżeli zaś wystąpi mieszanina wybuchowa gazówp-yipąleży
przeprowadzić ich neutralizację.
Do grupy gazów inertnych, nadających się do przeprowadzenia neutrayiieli^::
należą te gazy, których współczynnik palności (niebezpieczeństwa poże^PIlPigo)
obliczony według wzoru E. Ochley'a [3] wynosi:
K = 4xC + H +
Artykuł promocyjny
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spełnia kryterium:
K < O

(2)

Do grupy gazów inertnych należą: dwutlenek węgla, azot, dwutlenek siarki, gazy
spalinowe i para wodna. Tylko azot, gazy spalinowe i dwutlenek węgla znalazły
zastosowanie do neutralizacji gazów w wyrobiskach podziemnych.
Obliczony wg (1) współczynnik palności tych gazów przedstawia się następująco:
-Kn = - 2
— dla azotu;
-Kgs = -1,7
— dla gazów spalinowych o składzie [4]:
O2 = 3%, CO2 = 15%, CO = 0,5%,
H2 = 0,5%, N2 = 81%;
-KcOg - O
— dla dwutlenku węgla.
Gazy te spełniają kryterium (2), przy czym azot i gazy spalinowe posiadają
prawie jednakowo dobre właściwości inertne, zaś dwutlenek węgla nieco gorsze.
Przy wyborze gazu inertnego należy uwzględnić:
— ilość gazu inertnego niezbędnego do obniżenia zawartości tlenu poniżej 8%,
— wydajność urządzenia do wytwarzania gazu inertnego,
— techniczne uwarunkowania do zastosowania urządzenia.
2.1. K r y t e r i u m

ilościowe

Punktem wyjściowym jest obliczenie pojemności otamowanej przestrzeni Vp.
O ile w miarę dokładnie można obliczyć pojemność otamowanych wyrobisk korytarzowych, to trudniej jest obliczyć pojemność zrobów, szczególnie zawałowych.
Należy tu korzystać z doświadczeń służby mierniczo-geologicznej danej kopalni.
Drugim ważnym elementem jest rozpoznanie stężeń tlenu w otamowanej przestrzeni, w celu obliczenia stężenia średniego:
O2 max + 0 2 min
O2 śr =
^

rn/1
[ /o]

(3)

Mając powyższe dane obliczamy ilość tlenu znajdującego się w otamowanej
przestrzeni:
Vp • 0 2 ś r

^

100

3j

^ ^

(4)

Ilość ta (4) będzie stanowić graniczne stężenia tlenu
O2 gr -

8%

(5)

w otamowanej przestrzeni po podaniu gazu inertnego Vj.. Zatem w otamowanej
przestrzeni ilość gazów zwiększy się do:
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Vn = Vo + Vi

[m^]

(6)

Zachowując warunek:
Vp ==

Q 0 2 • 100

o

0 2 gr

(7)

i rozwiązując układ równań (6), (7) otrzymamy
Vi = 0 , 1 2 5 V p ( 0 2 ś r -

8)

(8)

Wielkość ta jest prawdziwa w przypadku zastosowania czystego gazu inertnego
tj. pozbawionego tlenu.
W przypadku wprowadzenia gazu inertnego zawierającego dodatkowo tlen, dla
obliczenia koniecznej ilości tego gazu Vj potrzebna jest znajomość stężenia w nim
tlenu O2. Wówczas obliczamy ilość podanego tlenu:
V
Qo; =

(9)

100

i po rozwiązaniu nowego układu równań
(OOo + O O o )
Vp = ^ —
^
O2 gr
ił

VD

= Vp +

100

[m^]

VD

o
[ml

(10)
(11)

otrzymujemy
Vi = Vp

Ogśr 8 -

8

O2

[ml

(12)

Jak wynika z (8) i (12) ilość gazu inertnego zależy przede wszystkim od
pojemności otamowanej przestrzeni oraz od średniego stężenia tlenu w otamowanej
przestrzeni. A w przypadku stosowania gazu inertnego „zanieczyszczonego" tlenem
również od jego stężenia [4].
Azot, ze względu na szereg zalet w stosunku do pozostałych gazów inertnych,
znalazł największe zastosowanie w górnictwie światowym. Między innymi już w latach
siedemdziesiątych był z dużym powodzeniem stosowany do inertyzacji w górnictwie
niemieckim, a później czeskim i brytyjskim.
W Polsce azot tylko kilkakrotnie zastosowano w pracach profilaktycznych, przede
wszystkim z uwagi na kłopoty natury technicznej dotyczące ciekłego azotu, jego transportu;
a następnie zgazowania i zatłoczenia do wyrobisk podziemnych, jak również wysokość
kosztów związanych bezpośrednio z pozyskiwaniem ciekłego azotu.
Artykuł promocyjny
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Znalezienie i zastosowanie prostszego sposobu zinertyzowania atmosfery przez
podawanie azotu było wciąż odsuwane na dalszy plan w sprawach związanych
bezpośrednio z bezpieczeństwem pożarowym polskiego górnictwa.
2.2. W y d a j n o ś ć

urządzeń

do

inertyzacji

azotowej

Najliczniejszą grupę urządzeń stanowią urządzenia do podawania azotu, przy czym
sposób jego pozyskiwania jest różny i w związku z tym różna jest ich wydajność [6].
Pierwszym sposobem jest zgazowanie na powierzchni ciekłego azotu i przetłoczenie go rurociągiem do wyrobisk podziemnych.
Może to być zrealizowane przy zastosowaniu urządzenia do zgazowania azotu
typu UZA-1, w którym ciekły azot z cysterny zgazowany jest przy pomocy wody
lub pary wodnej. Przetłaczanie azotu odbywa się z wydajnością 2000 m^/h. Do
zgazowania ciekłego azotu na powierzchni może być wykorzystana azotowa przetwornica atmosferyczna typu APA-1. W urządzeniu tym azot zgazowany jest przy
wykorzystaniu ciepła powietrza atmosferycznego z wydajnością 2000 m^/h.
Drugi sposób polega na pozyskiwaniu zgazowanego azotu na dole kopalni. Do tego
celu służy azotowe urządzenie gaśnicze typu AUG-2, w którego skład wchodzą zbiorniki
operacyjne na ciekły azot. Z nich samozgazowujący się azot podawany jest z wydajnością
ok. 1400 m^/h. Wydajność ta zmniejsza się w przypadku czasochłonnego transportu
zbiorników operacyjnych z powierzchni do miejsca przeznaczenia.
Trzecim sposobem jest pozyskiwanie azotu z powietrza atmosferycznego (na
powierzchni).
Po wieloletnich staraniach Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
od maja 1998 r. jest właścicielem przewoźnego urządzenia membranowego typu
HPLC do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego.
3. Dane techniczne i charakterystyka urządzenia HPLC-7208C
W podanych poniżej parametrach urządzenia należy zwrócić uwagę na jego
ciężar, wymiary i zapotrzebowanie energetyczne.
3.1. D a n e

techniczne

urządzenia

i charakterystyka

pracy

Parametry przepływu gazu dla różnych rurociągów
100

150

200

300

Długość rurociągu [m]

1 000

1 000

1 000

1 000

Prędkość przepływu strugi (m/s]

2,02

0,90

0,51

0,22

Liczba zaworów na długości

3

3

3

3

Liczba zmian kierunku strugi

3

3

3

3

Spadek ciśnienia na długości [bar]

0,0602

0,0085

0,0021

0,0003

Lokalne spadki ciśnienia [bar]

0,0036

0,0007

0,0002

0,0000

Łączny spadek ciśnienia [bar/1000 m]

0,0638

0,0092

0,0023

0,0003

Średnica rurociągu [mm]
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Wydajność urządzenia:
600 Nm^/h (0°C, 1.013 mbar)
— Produkcja azotu
min 97,0 Vol. % Na
— Zawartość azotu
< 3,0 Vol. % O2
— Zawartość tlenu
min 10,5 bar (nadciśn.)
— Ciśnienie na wyjściu
Wymiary i ciężar urządzenia (rys. 1):
— Wymiary kompletnego urządzenia
12,20 X 3,79 X 2,43 m
— Ciężar urządzenia łącznie z naczepą
20 000 kg
— Wysokość sumaryczna urządzenia na naczepie
3,79 m
Zapotrzebowanie na środki produkcji:
— Ilość powietrza
min 1250 Nm^/h
max 1380 N m %
> 12,5 bar (nadciśn.)
Ciśnienie w sprężarce
380 V/50 Hz/ 3 fazy
Napięcie elektryczne
221 kW
Całkowita moc urządzenia
w tym:
pobór mocy sprężarki
204 kW
pobór mocy suszarki chłodniczej
5 kW
pobór mocy urządzenia membranowego
ok. 12 kW
Specyficzne zapotrzebowanie energetyczne
na 1 m^Na
0,37 kWh
Ogrzewanie kontenera w czasie postoju zimą
ok. 10 kW

Rys. 1. Schemat ogólny i gabaryty kompletnego przewoźnego urządzenia do pozyskiwania azotu
Artykuł promocyjny
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3.2. Z a s a d a

działania

urządzenia

membranowego

HPLC

Zasadnicze elementy urządzenia membranowego do produkcji azotu z powietrza
atmosferycznego to:
— sprężarka powietrza,
— system wielostopniowego oczyszczania powietrza,
— moduły membranowe,
— aparatura regulacyjna.
Wszystkie części systemu są połączone ze sobą odpowiednią instalacją
(rys. 2),
azol

od powiel fŁiiue
Rys. 2. Uproszczony schemat urządzenia membranowego

Sprężone i osuszone powietrze atmosferyczne zostaje oczyszczone przy
pomocy odpowiednich filtrów i przechodzi do części membranowej, składającej
się z wielkiej ilości równolegle przebiegających włókien drążonych. Dzięki wykorzystaniu zjawiska dyfuzji, we włóknach tych zostają rozdzielone różne składniki
powietrza i na końcu części membranowej otrzymujemy azot o bardzo niskiej
zawartości tlenu. Pozostałe powietrze wzbogacone w tlen (35—40% O2) przepływa swobodnie do atmosfery. Aby zapewnić właściwą czystość azotu, przeprowadza się — przy pomocy specjalnego urządzenia — ciągłą analizę zawartości
resztkowej tlenu w produkcie. Przy przekroczeniu dopuszczalnej granicy „zanieczyszczony" azot wydmuchiwany jest do atmosfery. Zassane powietrze zostanie potem poddane wielostopniowemu procesowi filtracji i osuszania, tak
że jego jakość początkowa nie będzie miała wpływu na skuteczność pracy
całego urządzenia. Kompletne urządzenie membranowe, sprężarka oraz szafa
sterownicza umieszczone są na ramie podtrzymującej i zabudowane w odpowiednim kontenerze ze wzmocnioną ramą podłogi.
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4. Wymagania techniczne do zainstalowania urządzenia HPLC
Przed zainstalowaniem powyższego urządzenia w kopalni należy powziąć działania
niezbędne dla prawidłowego jego funkcjonowania [5].
Do podstawowych obowiązków kopalni należy:
— przygotowanie odpowiedniego miejsca pod zainstalowanie urządzenia, w którym podłoże powinno być utwardzone i równe (nachylenie nie może być większe
±3%),
— zapewnienie odpowiedniego przyłącza elektrycznego, zgodnego z dokumentacją elektryczną urządzenia,
— doprowadzenie instalacji — rurociągu podającego — do miejsca zainstalowania
(pracy) urządzenia, zgodnie z wymaganiami producenta,
— przeprowadzenie próby szczelności instalacji przed rozpoczęciem azotowania.
5. Wymagania dokumentacyjne
Przed uruchomieniem urządzenia musi być opracowana szczegółowa dokumentacja, określająca zakres stosowania, metody, sposób użycia i kontroli urządzeń,
rodzaj zabezpieczeń i przewidywane skutki działania.
Musi być ona oparta na przeprowadzonej szczegółowej analizie, która powinna
dotyczyć:
— stanu przewietrzania w rozpatrywanym rejonie — zgodnie ze schematem
potencjalnym przewietrzania,
— ścisłego określenia miejsca doprowadzenia azotu do zrobów i sposobu jego
ewentualnego przemieszczania,
określenie miejsca i ilości azotu, jaka może być wynoszona ze zrobów przez
powietrze przepływające przez te zroby do czynnych wyrobisk,
— ustalenie sposobu regulacji przewietrzania np. w rejonie zagrożonych zrobów.
— ustalenie sposobu zabezpieczeń, jakie należy stosować w wyrobiskach czynnych w sąsiedztwie zrobów.
Analiza taka pozwoli opracować dokumentację według następujących punktów
tematycznych:
1. Cel, metoda i zakres zastosowania azotu.
2. Warunki górniczo-techniczne w rejonie, do którego będziemy podawać azot.
3. Określenie miejsca doprowadzenia azotu do danego rejonu.
4. Określenie miejsc i ilości azotu, jakie mogą być wynoszone do czynnych
wyrobisk.
5. Niezbędny zakres prac do wykonania przed podawaniem azotu.
6. Technologia wytwarzania i podawania azotu do danego rejonu.
7. Zabezpieczenia czynnych wyrobisk stosowane w czasie podawania azotu.
8. Organizacja przeprowadzania prac związanych z podawaniem azotu.
9. Instrukcja stanowiskowa podawania azotu.
10. Spis załączników, w tym schemat instalacji do azotowania i mapa rejonu
(lub mapy).
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Dokumentację tę mogą opracować odpowiednie służby kopalni (wentylacyjna
i techniczne), przy pełnej konsultacji merytorycznej ze specjalistami CSRG. Wykonanie dokumentacji można zlecić odpowiednim specjalistom. Zatwierdza ją kierownik
ruchu zakładu górniczego po uzgodnieniu z kierownictwem CSRG.
6. Przykład zastosowania urządzenia membranowego HPLC w ramach
szeroko zakrojonych prac profilaktycznych w KWK Mysłowice
W KWK Mysłowice w 1998 r. w okresie od 18.05. do 08.07. po raz pierwszy
na szeroką skalę w przemyśle węglowym stosowano urządzenie do tłoczenia azotu
pozyskiwanego z powietrza atmosferycznego. Urządzenie to zostało zastosowane
w ramach szeroko zakrojonych prac profilaktycznych, polegających między innymi
na podawaniu azotu do zrobów, w związku z występującym w tych zrobach
zagrożeniem pożarowym, którego opanowanie było warunkiem odzyskania wyposażenia otamowanej ściany 133a w partii zauskokowej pokładu 510 w. 3. (zał. 1).
6.1. W a r u n k i g ó r n i c z o - t e c h n i c z n e
z r o b ó w ś c i a n y 133a

i geologiczne

w

sąsiedztwie

Ściana 133a prowadzona była systemem z zawałem stropu w trzeciej (podstropowej) warstwie pokładu 510. Ściana ta, jak również prowadzona z opóźnieniem
w sąsiednim polu ścianowym ściana 132a, były ścianami kończącymi eksploatację
partii zauskokowej pokładów 510 i 501 (rys. 3).
Partia zauskokowa od wschodu ograniczona jest uskokiem Mysłowickim o zrzucie
około 100 m, od północy — uskokiem o zrzucie około 40 m, od zachodu —
granica obszaru górniczego KWK Wieczorek, od południa — granica eksploatacji
pokładów grupy siodłowej.
Dodatkowo przekop zachodni na poziomie 350 m, przebiegający nad przedmiotową partią pokładu 501/510, a pod pokładami grupy rudzkiej, został podsadzony pyłami dymnicowymi, co dodatkowo spowodowało uszczelnienie górotworu w jego rejonie.
W części północnej partii zauskokowej, gdzie zlokalizowana jest ściana 133a,
pokład 501 został wybrany na dwie warstwy z podsadzką hydrauliczną, pienwsza
i druga warstwa pokładu 510 została wybrana również z podsadzką hydrauliczną,
natomiast trzecia warstwa, Jako ostatnia, z zawałem stropu.
Węgiel obydwu pokładów charakteryzuje się bardzo dużą skłonnością do samozapalenia.
Prowadzone przez kilkanaście lat prace profilaktyczne, polegające między innymi
na penetracji górotworu otworami i chodnikami badawczymi, dosadzaniem stwierdzonych nimi pustek, doszczelnianiem podsadzonych wyrobisk itp. doprowadziły do
opanowania tego zagrożenia do takiego stopnia, że od kilku lat nie obsenA^owano
jego objawów.
W trakcie eksploatacji trzeciej warstwy pokładu 510 systemem z zawałem stropu,
stwierdzono powstawanie bezpośrednich połączeń zrobów obydwu pokładów.
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W takich warunkach została wyeksploatowana ściana 133a, osiągnąwszy planowaną w dokumentacji technicznej ściany linię zatrzymania. Prowadzona w trakcie
jej biegu profilaktyka, polegająca na bieżącym doszczelnianiu zrobów pyłami dymnicowymi oraz szybkim postępem ściany, była skuteczna. Pozwoliło to osiągnąć
zaplanowaną linię zatrzymania i częściowo zlikwidować urządzenia.
W trakcie likwidacji stwierdzono objawy samozagrzewania się węgla, które
wystąpiły na skrzyżowaniu dowlerzchni O i ściany w postaci wypływów gazów
zrobowych z obecnością tlenku węgla, wodoru i węglowodorów.
Aby umożliwić dalsze prowadzenie sąsiedniej ściany 132a podjęto decyzję o
otamowaniu ściany 133a. Ścianę otamowano, wykonując w chodnikach przyścianowych tamy:
— w dowierzchni O — TI-940 — tama murowa i korek z piasku,
— w upadowej 1c — TI-939 — tama murowa i korek z pyłów.
Po otamowaniu, za tamami izolującymi ścianę szczególnie podczas zniżek
barycznych, stwierdzono obecność tlenku węgla, wodoru i węglowodorów ciężkich.
Podjęta niezwłocznie profilaktyka polegała na penetrowaniu otworami wyżej zalegających resztek pokładu 501, dosadzaniu pustek stwierdzonych otworami, jak
również dosadzaniu zaizolowanych w przeszłości wyrobisk.
Prace nie doprowadziły do zlikwidowania zagrożenia. Potwierdziły natomiast
występowanie połączeń zawałowych pokładu 510 ze zrobami z pokładem 501.
W marcu podjęto próbę zatopienia otamowanej ściany 133a. Wtłoczono około
7000 m^ wody. Nie spowodowało to zatopienia całej ściany (z powodu dużej
chłonności zrobów i nachylenia ściany), ale doświadczenie to pozwoliło założyć
z dużym prawdopodobieństwem, że oddziaływanie tylko na zroby pokładu 510 nie
przyniesie pożądanych efektów.
W tej sytuacji, 4.05.1998 r. na spotkaniu przedstawicieli KHW S.A., CSRG,
OBW przy KWK Wujek i kierownictwa kopalni zdecydowano o zastosowaniu środka,
który oddziaływałby na zroby pokładu 510, wyżej leżące zroby i pokład 501. Podjęto
decyzję o azotowaniu zrobów pokładu 510 i 501 w partii zauskokowej.
Możliwość pozyskiwania azotu z atmosfery przy pomocy agregatu HPLC, przy
stosunkowo niewielkich kosztach i pracochłonności i dogodne warunki techniczne,
uzasadniały zastosowanie tej metody.
W czasie prowadzenia prac profilaktycznych w rejonie otamowanej ściany 133a,
skrócono wybieg ściany 132a, zlikwidowano jej wyposażenie oraz podsadzono
chodnik rabunkowy, łącznie z wyrobiskami przyścianowymi tj. dowierzchnią 1a
i dowierzchnią 3.
W wyniku prowadzonej likwidacji zbędnych wyrobisk w całym okresie tnwania
eksploatacji w partii zauskokowej oraz w związku z zagrożeniem pożarowym
w ścianie 133a i 132a, zroby partii zauskokowej zostały skutecznie otamowane
następującymi tamami izolacyjnymi lub korkami podsadzkowymi (TI-160, TI-940,
Tl-117a, TI-1/0, TI-526, TI-550, Tl-1/1a, TI-13):
— TI-160 w przekopie od poziomu 500 m. Jest to tama murowa, za którą
znajduje się 80 m nie podsadzonego wyrobiska, a następnie korki podsadzkowe
w wyrobiskach prowadzonych do pokładów 510 i 501 w partii zauskokowej i do
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pokładu 405 poza tą partią. Korki te zamknięte są tamami murowymi. Przy tamie
czynna jest komora wyrównawcza.
— TI-940 w upadowej O na poziomie 350 m. Tama murowa. Za nią wykonano
korek podsadzkowy o długości 15 m. Przez korek i tamę murową przechodzi
rurociąg o średnicy 150 mm i przełaz lutniowy o średnicy 600 mm. Tama ta ma
bezpośredni kontakt ze ścianą 133a i zrobami tej ściany.
— Tl-117a w przekopie zachodnim. Jest to tama murowa, za którą lokowano
pył dymnicowy i utworzono korek podsadzkowy z tych pyłów. Próby gazowe
pobierane zza tamy murowej po wykonaniu korka podsadzkowego nigdy nie
zawierały składników gazów pochodzenia pożarowego. Dlatego też można przyjąć,
że między wymienionym przekopem i zrobami pokładów 501 i 510 nie ma połączeń
szczelinowych.
— TI-1/0 w upadowej przekątnej. Jest to tymczasowa tama drewniana izolująca
tę upadową. W odległości 80 m od tamy wykonany jest korek podsadzkowy
izolujący wylot ze ściany 133a.
— TI-526 przy chodniku wentylacyjnym KWK Wieczorek. Jest to tama
murowa, izolująca chodnik wentylacyjny od chodnika wodnego dolnego i chodnika
wodnego KWK Mysłowice. Wymienione chodniki i południowa część zrobów pokładu
510 wraz z upadowymi prowadzącymi do tych chodników podsadzone zostały
wieloma korkami podsadzkowymi doszczelnionymi pyłami dymnicowymi, podawanymi
do zrobów w ramach akcji profilaktycznych lub pożarowych.
— TI-550 w dowierzchni 2 pokładu 510. Jest to tama ryglowa z korkiem
podsadzkowym.
— Tl-1/1a ograniczająca przestrzeń między tą tamą (tymczasową deskową)
a korkiem podsadzkowym wykonanym w upadowej 3, izolującym wylot ze ściany
132a.
— TI-13 wykonana w podsadzonym przekopie w odległości 30 m od wylotu
powietrza zużytego do szybu Zachodniego, na poziomie 280 m szybu Zachodniego.
6.2. P r a c e

wykonane

przed

inertyzacją

zrobów

azotem

Przeanalizowano możliwość istnienia połączeń zrobów ściany 133a z czynnymi
wyrobiskami i zrobami pokładów sąsiednich. W wyniku tej analizy ustalono,
że połączenia takie mogą istnieć jedynie przez tamy izolujące zroby pokładów
501/510 oraz wyrobiska objęte strefami spękań, łączącymi je ze zrobami tej
ściany.
Wykonano dwa potencjalne zdjęcia podsieci wentylacyjnej szybu Zachodniego.
Wykonanie zdjęć potencjalnych i analiza ich wyników była konieczna dla określenia
istniejących kierunków migracji gazów zrobowych oraz ustalenia sposobów kształtowania kierunków i intensywności tej migracji w taki sposób, aby w pierwszym
okresie azotowania szybko można było wypełnić całą przestrzeń zrobów w pokładzie
501 i 510, a następnie spowodować, aby jak najmniej azotu zostało wyniesione
ze zrobów. Wyniki zdjęcia potencjalnego zostały również wykorzystane w badaniach
kierunków i intensywności migracji gazu znacznikowego.
Artykuł promocyjny

379

School of Underground Mining '99

Analiza zdjęcia potencjalnego wykazała, że:
— istnieje tendencja do migracji powietrza (gazów zrobowych) przez TI-940 do
środowiska zaizolowanej ściany 133a i dalej, w kierunku upadowej 3 w pokładzie
510 i szybu Zachodniego,
— jednocześnie występuje tendencja migracji gazów zrobowych ze ściany 133a
w kierunku południowym do TI-526, zlokalizowanej na połączeniu z kopalnią
Wieczorek,
— między węzłami przy TI-940 i TI-160 występuje niewielka różnica potencjałów
aerodynamicznych,
— tamy TI-940 i TI-160 są tamami wdechowymi,
— działanie komory wyrównawczej przy TI-160 jest lokalne.
Na podstawie wyników zdjęcia potencjalnego można było wytypować tylko dwa
miejsca zadawania azotu do zrobów, tj. przez tamę TI-940 lub też przez tamę
TI-160 na poziomie 500 m, ponieważ obie tamy były wdechowe.
Biorąc pod uwagę fakt, że objawy zagrożenia w zrobach ściany 133a przy
upadowej O pozwalały sądzić, iż ognisko samozagrzewania się węgla znajduje się
blisko upadowej O, jak również dogodne warunki techniczne (istnienie rurociągu
podsadzkowego, niewielka odległość od szybu Zachodniego) spowodowały o decyzji
podania azotu przez tamę TI-940 (rys. 4, 10).
6.3. P r z e b i e g

inertyzacji

zrobów

ściany

133a

w pokładzie

510

Urządzenie HPLC do pozyskiwania azotu z powietrza atmosferycznego rozpoczęło pracę w KWK Mysłowice 18.05.1998 r. o godzinie 13^®. Urządzenie
to pracowało w KWK Mysłowice do 22.07.1998 r., tj. 66 dni lub też 1584
godziny. Efektywny czas pracy urządzenia wynosił 1139 godzin, co stanowi
71,9% całego okresu jego stosowania. W okresie tym do połączonych zrobów
pokładów 501 i 510, obejmujących również zroby ściany 133a w pokładzie
510, zatłoczono 671 920 m^ azotu. Średnia wydajność urządzenia wynosiła
590 m^ N2/godz., czyli około 10 m^/min.
Przez cały czas pracy urządzenia HPLC dwa dwuosobowe zespoły pracowników Działu Wentylacji KWK Mysłowice wykonywały ręczne pomiary zawartości CH4, CO, CO2 i O2 za wyznaczonymi tamami. Pomiary wykonywano
z częstością 1 raz na godzinę, obejmując nimi tamy TI-940, TI-13, Tl-1/3m
TI-505, TI-1/1A. Ponadto co najmniej raz na zmianę pobierano próby pipetowe
gazów spoza tych tam.
Uzyskiwane efekty inertyzacji zrobów są wypadkową współdziałania intensywności
podawania azotu oraz zmian pola potencjału aerodynamicznego i ciśnienia barometrycznego, a ponadto oporu aerodynamicznego tam i zrobów.
Z przeprowadzonego procesu podawania azotu wynikało szereg spostrzeżeń:
1. Szybkość obniżenia się zawartości tlenu za tamami izolacyjnymi była bardzo
różna (rys. 7, 8 i 9).
2. Wskutek zadawania azotu do zrobów wszystkie tamy izolujące zroby pokładów
501 i 510 w partii zauskokowej stały się tamami wydechowymi.
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3. Przebieg stężeń tlenu za tamami, jak również różnice ciśnień w tamach
izolacyjnych, są silnie związane ze zmianami ciśnienia barometrycznego. Obniżeniu
się ciśnienia barometrycznego towarzyszy zmniejszenie się zawartości tlenu za
tamami oraz wzrost różnicy ciśnień w tych tamach. Odwrotne zjawisko występuje
podczas zwyżek ciśnienia barometrycznego.
4. W przeciągu kilku dni od rozpoczęcia azotowania, podczas permanentnej
tendencji zmniejszania się ciśnienia barometrycznego, zmieniła się różnica ciśnień
w tamie TI-940 z - 1 0 mm H2O do +85 mm H2O, by następnie zmaleć do +10
mm H2O podczas zwyżki ciśnienia barometrycznego oraz wzróść do +85 mm H2O
podczas kolejnej gwałtownej zniżki tego ciśnienia. Dla przeciwdziałania tak dużym
różnicom ciśnień, a tym samym dla zmniejszenia ucieczek azotu ze zrobów,
postanowiono obniżyć wydajność azotu. Obniżenie to uzyskano przez regulację
zawartości tlenu w mieszaninie z azotem z około 2,5% do około 1,5%. Zmiana
ta spowodowała zmniejszenie wydajności agregatu HPLC o około 200 m^/h.
5. W czasie dwukrotnych gwałtownych zwyżek ciśnienia barometrycznego (od
11.06. do 14.06. i od 15.06. do 17.06.) za wszystkimi tamami izolacyjnymi doszło
do niepożądanego wzrostu zawartości tlenu. Nastąpiło ponowne zwiększenie wydajności agregatu HPLC.
Z powyższego wynika, że przez dobór intensywności azotowania można przeciwdziałać niekorzystnemu wpływowi zmian ciśnienia barometrycznego (rys. 5).

!0
19

m
if>
i.f
N
/.»

n
u
in
y

A
f

fi

S

O

972

I .1
I

Si

t

Rys. 5. Wykres zależności zmian ciśnienia barometrycznego do wartości tlenu i różnicy ciśnień na
tamie izolacyjnej. Wpływ parametrów intensywności azotowania na zmiany ciśnienia barometrycznego
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6.4. W z n o w i e n i e p r z e w i e t r z a n i a ś c i a n y 1 3 3 a w p o k ł a d z i e 5 1 0
w. 3 w c e l u w y k o n a n i a p r a c l i k w i d a c y j n y c h j e j w y p o s a ż e n i a
W projekcie technicznym inertyzacji ściany 133a za kryterium rozpoczęcia prac
likwidacyjnych uznano obniżenie zawartości tlenu za tamami izolującymi ścianę
133a do 3%.
Na podstawie powyższej analizy kierownictwo KWK Mysłowice podjęło decyzję
0 wdrożeniu sposobu wznowienia przewietrzania ściany 133a, przewidującego
wykonanie przecinki łączącej, doprowadzenie nią powietrza świeżego do ściany
oraz odprowadzenie powietrza zużytego lutniociągiem do przekopu diagonalnego.
Udostępnienie ściany odbywało się w dwóch etapach, tj.:
Etap I — otwarcie tamy izolacyjnej 1/0 i wznowienie przewietrzania lutniowego
upadowej przekątnej;
Etap II — wykonanie przecinki z upadowej przekątnej do ściany 133a, której zbicie
z chodnikiem rabunkowym nastąpiło w odległości ok. 20 m od dowierzchni 1c.
Upadowa przekątna po otwarciu tamy izolacyjnej TI-1/0 została przewietrzona
przy zastosowaniu wentylacji lutniowej tłoczącej {rys. 6).
Część etapu II wykonano w ramach prac profilaktycznych, obejmujących drążenie
przecinki łączącej na długości 17 metrów. Założono, że po przebiciu przecinki do
chodnika rabunkowego lutniociąg ten będzie wykorzystany dla przewietrzania 20. metrowego odcinka ściany między przebiciem a upadową 1c.
Drążenie przecinki przerwano po zbliżeniu się do przodka przecinki na odległość
trzech metrów od chodnika rabunkowego, a dalsze prace zmierzające do przebicia
przecinki łączącej do chodnika rabunkowego wykonano w ramach akcji ratowniczej.
W szczególności w planie tym przewidziano:
— przenwanie podawania azotu do zrobów,
— wykonanie małośrednicowego otworu wiertniczego do chodnika rabunkowego
1 powiększenie tego otworu do średnicy wynoszącej co najmniej 150 mm,
— uchylenie zasuwy w lutniociągu podłączonym do tamy izolacyjnej TI-940, co
spowoduje powolne odgazowanie chodnika rabunkowego,
— wykonanie dodatkowych otworów dla zwiększenia ilości powietrza w chodniku
rabunkowym,
— po przewietrzeniu chodnika rabunkowego, wykonanie przebicia do chodnika
transportowego, zgodnie z odpowiednim planem prac ratowniczych.
W czasie podawania azotu do otamowanej przestrzeni, w zrobach powstało
nadciśnienie gazów w stosunku do czynnych wyrobisk górniczych. Dlatego przed
odwierceniem otworów z przecinki łączącej do chodnika rabunkowego stworzono
możliwość rozprężenia się tego gazu przez wspomniane uchylenie zasuwy w lutniociągu. Położenie zasuwy było regulowane w ten sposób, by również po przebiciu
przecinki łączącej do chodnika rabunkowego ilość powietrza w tym chodniku nie
była większa od 200 m^/min.
Po przewietrzeniu chodnika rabunkowego ściany 133a przeprowadzono penetrację
ściany na odcinku od przecinki do dowierzchni O, łącznie z dowierzchnią O do
korka podsadzkowego przy tamie TI-940.
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Rys. 9. Zawartość tlenu za tamami izolacyjnymi w trakcie podawania azotu do zrobów

W wyniku penetracji stwierdzono, że:
— odcinek ściany miedzy przecinką a upadową 1c jest podsadzony pyłami
dymnicowymi na całej długości ściany,
— w miejscu przecinki wysokość pyłów w ścianie wynosi około 1,8 m i na
odcinku około 10 m w kierunku dowierzchni O schodzi do zera, co spowodowane
jest nachyleniem ściany,
— na odcinku chodnika rabunkowego, między przecinką a dowierzchnią O, nie
było obecności CO i CH4 ani też nie było obniżonej zawartości tlenu,
— w dowierzchni O poniżej sekcji (w zawale) istniało nagromadzenie tlenku
węgla o stężeniu 0,1%,
— w wyniku wymywania CO przez powietrze płynące przez ścianę 133a (chodnik
rabunkowy), pod stropem dowierzchni O i przy jej wschodnim ociosie stwierdzono
stężenie CO od 0,01 do 0,02%,
— nie stwierdzono obecności wodoru i węglowodorów.
Jako dodatkowy środek zabezpieczenia załogi przed wypływem CO do przestrzeni
roboczej, jak również uniknięcia choćby okresowego wzrostu zawartości CO w prądach opływowych powyżej 0,0026% wykorzystano rurociąg azotowy do odsysania
mieszaniny gazów o wysokiej koncentracji CO z zawału upadowej O i odprowadzenia
tej mieszaniny na powierzchnię (rys. 11). Dalszym środkiem zabezpieczającym było
wydłużenie lutniociągu z tamy TI-940 do ściany 133a i zabudowanie pomocniczych
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Przekop Przekątny poz. 350m,

TI-1/0

s
o
•D
(O
O.
przełaz

tama ryglowa

Tl -940

Rys. 10. Schemat korka podsadzkowego wraz z rurociągami do azotowania w upadowej O

urządzeń wentylacyjnych dla zapewnienia możliwie skutecznego działania rurociągu
odsysającego.
Oddzielnymi obliczeniami wykazano, że w przypadku rozłączenia tego rurociągu
w kanale wentylacyjnym szybu Zachodniego, rurociągiem tym przepływało około
7 m^/min. gazów.
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Rys. 11. Szkic doprowadzenia rurociągu <t) 200 mm do odsysania mieszaniny gazów o wysokiej
koncentracji CO z zawału upadowej O

W rzeczywistości zdecydowano się na:
— wydłużenie rurociągu o średnicy 150 mm zabudowanego w tamie TI-940 od
tamy do zawału dowierzchni O poniżej ściany 133a,
— zabudowanie (po zatrzymaniu azotowania) na końcówce rurociągu na powierzchni ssącego wentylatora lutniowego typu WLE-604B z bocznikiem umożliwiającym regulację wydajności i spiętrzenia wentylatora.
Nadmienić należy, że w celu utrzymania niezmiennych gabarytów skrzyżowania
upadowej O ze ścianą 133a, będących warunkiem zachowania skuteczności utworzonego systemu wentylacyjnego w upadowej O należało pozostawić sekcję nr 1
niewyrabowaną, a rabowanie sekcji trzeba było rozpocząć od sekcji nr 2.
Jednym z istotnych elementów dla zmniejszenia migracji powietrza przez zroby
ściany 133a było ich doszczelnienie za sekcjami pianką chemiczną.
7. Podsumowanie
1. Z dotychczasowych doświadczeń prowadzenia neutralizacji gazów oraz w oparciu o powyższe dane można stwierdzić, że:
— zastosowanie azotu jest kolejnym środkiem technicznym w prewencji pożarów
endogenicznych,
— azot jest najczęściej stosowanym gazem inertnym,
— o doborze urządzenia decydują:
388

Proniotion article

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

- wielkość otamowanej przestrzeni,
- lokalne warunki górnicze,
- możliwość zastosowania urządzenia,
stotne znaczenie dla przeprowadzenia skutecznego azotowania (inertyzacji)
zamkniętej (otamowanej) partii zrobów ma wykonana w ramach prac przygotowawczych wnikliwa analiza pola potencjału aerodynamicznego wokół przedmiotowej
partii oraz określenie kierunków migracji gazów.
2. W czasie azotowania wystarczająco szczelnie otamowanych zrobów nie da
się utrzymać podciśnienia na tamie, za którą wtłacza się azot.
4. Przebiegi stężeń tlenu za tamami, jak również różnica ciśnień w tamach
izolacyjnych są ściśle związane ze zmianami ciśnienia barometrycznego.
5. Przeciwdziałanie zmianom ciśnienia barometrycznego jest możliwe przez
regulowanie wydajności urządzenia HPLC.
6. Podawanie azotu do zrobów połączonych pokładów 501 i 510 skutecznie przerwało
proces samozagrzewania węgla w zrobach ściany 133a, co łącznie z podjętym działaniem
i zastosowanymi środkami umożliwiło odzyskanie 51 sekcji obudowy zmechanizowanej.
Bazując na dotychczasowych doświadczeniach (m.in. niemieckich, czeskich,
brytyjskich) należy stwierdzić, iż punktem zasadniczym w całej strategii likwidacji
zagrożenia pożarowego powinno być użycie azotu we wstępnym okresie tworzącego
się zagrożenia. Specjaliści służb ratownictwa górniczego podkreślali niejednokrotnie
wielką skuteczność zastosowania tych metod w praktyce górniczej, czego najlepszym
ostatnio przykładem jest aż 5-krotne użycie powyższego urządzenia membranowego
w kopalniach w okresie ostatnich 5 miesięcy.
Za ten czas tj. od 6.05.1998 r. do 19.10.1998 r. do wyrobisk podziemnych
zatłoczono ponad 2 miliony m^ azotu w stanie gazowym, wytworzonego urządzeniem
membranowym typu HPLC, osiągając bardzo dobre rezultaty w każdym z pięciu
przypadków zastosowania tej metody. Można zatem stwierdzić, iż w niedalekiej
przyszłości skuteczne działanie w zakresie stosowania w kopalniach w sposób
przemyślany bieżącej prewencji z wykorzystaniem urządzenia do pozyskiwania azotu
z powietrza atmosferycznego, pozwoli dodatkowo poprawić stan bezpieczeństwa
pożarowego w polskim górnictwie węgla kamiennego.
Literatura
[1] Ćwięk B., 1987: Zasady organizacji akcji ratowniczych / sposobów zwalczania zagrożeń w górnictwie
podziemnym. Wyd. SITG, Katowice.
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Rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 8 lutego 1995 r. Załącznik do Dz. U. nr 33
poz. 162 z 1995 r.
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mieszaniny gazów. Ratownictwo Górnicze nr 4, Bytom.
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Bytom.
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Konstrukcja i właściwości nowej generacji ścianowej obudowy
zmechanizowanej na przykładzie obudowy Głinik-13/22-POz
Słowa kluczowe
Górnictwo

- ściana wydobywcza - obudowa

zmechanizowana

Streszczenie
Budowę obudowy nowej generacji przedstawiono na przykładzie schematu struktury
geometrycznej segmentu obudowy Glinik-13/22-POz. Na schemacie podano wymiary wpływające na funkcjonowanie obudowy i jej właściwości

podpornościowo-statecznościowe.

Podano również wielkości zmieniające się wraz z warunkami pracy obudowy. Odpowiednio,
do schematu strukturalnego segmentu obudowy przedstawiono plan sił działających na jego
zespoły zasadnicze. Z segmentu strukturalnego i planu sił wyprowadzono

właściwości

funkcjonalne i podpornościowo-statecznościowe obudowy.
1. Wstęp
Obudowy do górniczych wyrobisk ścianowych nowej generacji [1, 2, 3, 4, 5] powstały
w wyniku poszukiwania obudowy uniwersalnej, możliwej do zastosowania w wyrobiskach
niskich, o wysokości średniej i wysokich oraz takiej, której podpornośc nie zależałaby od:
— wysokości rozparcia,
— rozkładu nacisku na stropnicy,
— tarcia pomiędzy stropnicą i stropem oraz spągnicą i spągiem.
Znane obudowy podporowe cechują się tym, że ich podpornośc wyznaczana z zasad
statyki nie zmienia się z wysokością rozparcia i nie jest zależna od sił tarcia. Jest natomiast
zależna od rozkładu nacisku na stropnicę. Powszechnie stosowane obudowy lemniskatowe,
zarówno o strukturze geometrycznej z rysunku 1, jak i te, których strukturę geometryczną
pokazuje rysunek 2, mają podpornośc zależną od wysokości rozparcia, rozkładu nacisku
na stropnicy i tarcia pomiędzy stropnicą i stropem oraz spągnicą i spągiem.
Podpornośc stojaków obudów podporowych jest wykorzystywana jednakowo na każdej
wysokości rozparcia w przedziale od wysokości minimalnej do maksymalnej (rys. 3).
Najefektywniej wykorzystywana jest dla najbardziej korzystnego działania stropu. Najbardziej korzystne działanie stropu występuje wtedy, gdy prosta działania wypadkowej
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Rys. 1. Struktura segmentu lemniskatowego ze stojakami i siłownikiem zastrzałowym
Fig. I. Layout of support lemniscate section with legs and an angle brace servo-motor

Rys. 2. Struktura segmentu lemniskatowego ze stojakami
Fig. 2. Layout of support lemniscate section with legs

p.

srob

s wst

m
Rys. 3. Wykorzystanie poclpomości stojaków obudowy podporowej
Fig. 3. Utilization of leg bearing of the prop support
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z

nacisków

na stropnicę pokrywa

się

z

prostą

działania

wypadkowej

wyznaczonej

z podpornos'ci stojaków. Dla obudowy mającej stojaki w rzędzie pierwszym i drugim
o jednakowej podporności
gdy

prosta działania

(rys. 4), najbardziej korzystne działanie stropu występuje,

wypadkowej

z

nacisków

na stropnicę

przechodzi

przez

punkt

dzielący odcinek stropnicy pomiędzy rzędami stojaków na pół (rys. 5). W tym przypadku
współczynnik wykorzystania podporności stojaków równy jest jedności. Oznacza to, że
podporność obudowy jest równa sumie algebraicznej podporności stojaków. Dla każdego
innego

działania

stropu

na obudowę,

podporność jej

maleje (rys. 5). Jeżeli

jednak

strop wywiera obciążenie mniejsze od podporności stojaków usytuowanych w jednym
rzędzie obudowa ma pewną stateczność, gdy zmienia się położenie prostej działania
na odcinku stropnicy pomiędzy rzędami stojaków. Stateczność ta staje się mniej pewna,
gdy prosta działania obciążenia przechodzi na odcinek stropnicy poza stojakami. Dla
tak

działającego

stropu

obudowa

może

utracić

stateczność

nawet

gdy

działanie

to

będzie mniejsze od podporności stojaków usytuowanych w rzędzie.
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Rys. 4. Segment obudowy podporowej ze stojakami w dwóch rzędach
Fig. 4. Prop support section with legs arranged into two rows

Wykorzystanie podporności stojaków obudów lemniskatowych, a zwłaszcza zestawianych
z segmentów, o strukturze pokazanej na rysunku 1, zmienia się wraz z wysokością rozparcia
ponieważ zmienia się nachylenie stojaków. W miarę zbliżania się kąta nachylenia stojaków
do kąta prostego, a więc w miarę zwiększania wysokości rozparcia wykorzystanie podporności
stojaków rośnie (rys, 6). Z poprawą

wykorzystania podporności stojaków

nie

zawsze

powiększa się podporność obudowy. Obudowy rozparte na tej samej wysokości mogą mieć
podporność większą, równą lub mniejszą od podporności zastosowanych stojaków. Zależne
jest to od zestawu wartości wymiarów zasadniczych zespołów segmentu obudowy wpływających na jego właściwości kinematyczne i podpornościowe, a dla danej obudowy zależne
jest od rozkładu nacisku na stropnicy i współczynnika tarcia dla stali i skał otaczających
wyrobisko [6].
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Rys. 5. Podpornośc obudowy podporowej w zależności od zmiany przyłożenia obciążenia
Fig. 5. Prop support bearing according to the change of load applying

P
•snom

m
Rys. 6. Wykorzystanie podporności stojaków obudowy lemniskatowej
Fig. 6. Utilization of bearing of lemniscate support legs

Zmianę podporności obudowy lemniskatowej ze stojakami i siłownikami zastrzałowymi
(rys. 1) w zależności od położenia prostej działania obciążenia na długości stropnicy dla
ustalonej wysokości rozparcia i współczynnika tarcia przedstawia krzywa z rysunku 7.
Zmianę podporności obudowy lemniskatowej (rys. 1) w zależności od współczynnika tarcia
396
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Pe =const

m

const
const

Rys. 7. Podporność obudowy lemniskatowej w zależności od zmiany przyłożenia obciążenia
Fig. 7. Bearing of lemniscate support according to the load applying change

dla Stali i danej skaty przedstawiają wykresy z rysunku 8. Podporność obudowy

może

rosnąć z powiększaniem się współczynnika tarcia (krzywa a) lub maleć (krzywa b). Zależne
jest to od kinematyki segmentu obudowy, a dla segmentów o danej kinematyce, także od
spełnienia warunku nałożonego na określony zbiór wartości wymiarów zasadniczych zespołów
segmentu obudowy.

Ę = const
m =const
Ip =const

Rys. 8. Podpornos'ć obudowy lemniskatowej w zależności od współczynnika tarcia
Fig. 8. Bearing of lemniscate support according to the wear coefficient
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Podpornośc obudowy lemniskatowej o strukturze geometrycznej z rysunku I zależy nie
tylko od podporności

stojaków ale również od siły, jaką może przyjmować' siłownik

zastrzałowy przestrzenią podtłokową lub nadtłokową. Obudowa lemniskatowa (rys. 1) będzie
wykonywała podpornośc przedstawioną krzywą z rysunku 7, dla stojaków o danej podporności,
jeżeli

siłowniki

zastrzałowe

będą zdolne przyjąć siłę zmieniającą się według

krzywej

z rysunku 9.

f| =const
m =const
^ =const

Rys. 9. Zmiana siły w siłowniku zastrzałowym w zależności od przyłożenia obciążenia
Fig. 9. Force change inside an angle brace servo-motor according to the load applying

Siłowniki zastrzałowe dysponują zdeterminowaną siłą rozparcia dla przestrzeni podtłokowej
R^ptl i nadtłokowej R^^^ii (rys. 9). Z tego też powodu nie mogą przyjąć dowolnie działającego
obciążenia na stropnicę, nawet o wartości mniejszej od wyznaczonej krzywą z rysunku 7,
jeżeli prosta działania tego obciążenia będzie przecłiodziła poza przedziałem, na długości
stropnicy, wyznaczonym wartościami lp„an i ^pmax (^'ys- 9). Każde obciążenie P^ działające
na stropnicę będzie przez nią i jej układ podpornościowy przyjmowane, o ile jego wartość
nie przekroczy wartości wyznaczonych krzywą z rysunku 7,

a prosta jego działania będzie

przechodziła przez przedział Ip.
Jeżeli

tak działające obciążenie

osiągnie

wartość

większą

z rysunku 7 to spowoduje zaburzenie stanu równowagi
zadziałaniem

zaworu

upustowego

w stojakach do chwili

od wyznaczonej

krzywą

w układzie, co przejawi
ustalenia

się

nowego

się

stanu

równowagi. Każde obciążenie P^, którego prosta działania przejdzie poza przedział Ip jest
przyczyną zaburzenia stanu równowagi w układzie; spowoduje zadziałanie zaworu upustowego
w siłownikach zastrzałowych do chwili ustalenia się nowego stanu równowagi.
Obudowy lemniskatowe, zestawiane z segmentów o strukturze z rysunku 1, cechują się
pewną

niewrażliwością

obudowy

działającego na stropnicę, podobnie jak

podporowe (rys. 5). Tę samą cechę mają obudowy lemniskatowe

z segmentów
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wartość dopuszczalna obciążenia albo prosta działania obciążenia przesunie się za granice
określonego przedziału na długości stropnicy. W takich przypadkacłi wszystkie przedmiotowe
obudowy wykazują zdolność przejawiającą się dążeniem do przywrócenia stanu równowagi,
oczywiście na nowym poziomie.
Zauważyć należy, że obudowy lemniskatowe (rys.

1) rozparte tylko stojakami, bez

napełnienia przestrzeni pod- i nadtłokowej siłowników rozporowycłi medium hydraulicznym,
nie wykazują niewrażliwości na zmiany obciążenia działającego na stropnicę (rys. 9). Mają
jednak zdolność do przywracania równowagi stropu w układzie podpornościowym.
Przedstawione właściwości podpornościowe dotyczą zdolności stropnic do przyjmowania
obciążenia. Przyjęte obciążenia przez stropnice i ich układ podpornościowy nie zawsze
zapewniają poprawne, pożądane utrzymanie stropu. Aby strop był utrzymywany poprawnie,
obciążenie przyjęte na stropnicę musi być przeniesione przez spągnicę na spąg (rys. 10).
Spągnice przekażą obciążenie na spąg, jeżeli prosta działania przekazywanego obciążenia
będzie przechodziła w granicach długości spągnicy. W innych przypadkach obudowa traci
stateczność: wgniatane są początki lub końce spągnic do spągu. Na zdolność przenoszenia
obciążenia przez spągnice na spąg wpływ mają wysokości rozparcia (rys. 10), rozkład
nacisku na stropnicy (rys. 11) oraz współczynnik tarcia dla stali i skały.

^=consł
^ =const

^P^

1m

/

Rys. JO. Zmiana położenia prostej działania obciążenia przekazywanego przez spągnicę na spąg w zależności
od wysokości rozparcia
Fig. 10. Change of operating straight-line position of load transniitted by a foot piece onto floor according
to the height of spragging

Obudowy nowej generacji [1, 2, 3, 4, 5,], zwłaszcza o strukturze geometrycznej, jaką
ma przykładowa obudowa Glinik-13/22 [7], nie są wrażliwe na zmiany obciążenia, zarówno
pod względem wartości (w granicach podpomości wstępnej i roboczej stojaków) jak i prostej
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Ps =const
^ =const
m =const

Ips

Rys. I I . Zdolność przekazywania obciążenia na spąg w zależności od przyłożenia obciążenia do stropnicy
Fig. IJ. Capability of bearing transmission onto floor according to the load applying against a foot piece

ii =const
m =const
lp=con5t

Rys. 12. Zdolność przekazywania obciążenia na spąg w zależności od współczynnika tarcia
Fig. 12. Capability of bearing transmission onto floor according to tłie wear coefficient
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działania; przyjmują obciążenie na stropnicę i przekazują na spąg bez udziału sił tarcia
oraz cechują się tym, że ich podporność jest niezależna od wysokości rozparcia.
2. Budowa segmentu jednostkowego obudowy Glinik-13/22-POz
Budowa segmentu obudowy Glinik-13/22-POz wynika ze schematu podanego na rysunku 13. Schemat przedstawia strukturę geometryczną segmentu w planie płaskim. Realny
segment tworzą przynajmniej dwa układy płaskie, ustawione równolegle do siebie. Łączy
je spągnica a i stropnica

oraz łącznik środkowy c.

Rys. 13. Struktura segmentu obudowy Glinik-13/22
Fig. 13. Layout of the Glinik-13/22 support section

W planie płaskim elementami strukturalnymi są:
— cięgła przednie i tylne korbowodu dolnego,
— cięgła przednie i tylne korbowodu górnego,
— cięgła dolne i górne wodzika,
— stojak hydrauliczny.
Cięgła dolne / połączone przegubowo ze spągnicą, a drugimi końcami z łącznikiem
środkowym c tworzą korbowód dolny. Korbowód górny tworzą cięgła górne l połączone
przegubowo ze stropnicą b, a drugimi końcami z łącznikiem środkowym c. Oba korbowody,
dolny i górny, wraz ze stojakiem hydraulicznym stanowią układ rozpierająco-podpornościowy
segmentu.
Układ rozpierająco-podpornościowy, aby zapewniał ruch stropnicy po torze prostopadłym
do spągnicy, ma mechanizm prowadzący. Tworzą go cięgła Ip połączone jednymi końcami
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z wodzikiem. Wodzik prowadzony jest w prowadnicach łącznika środkowego c. Cięgła
górne Ip mechanizmu prowadzącego połączone są przegubowo drugim końcem ze stropnicą;
natomiast dolne Ip — ze spągnicą.
3. Funkcjonowanie segmentu obudowy
Segment obudowy jest rozpierany w wyniku napełniania stojaków medium hydrauUcznym,
doprowadzonym do przestrzeni podtłokowej. Stojaki rozsuwane podnoszą stropnicę i jednocześnie

wprawiają w ruch korbowody.

Stropnica podnoszona

porusza

się po

torze

prostopadłym do spągnicy w wyniku jednoczesnego ruchu korbowodów dolnych i górnych,
wychylających się o ten sam kąt.
Taki

ruch korbowodów

zapewnia

mechanizm

prowadzący.

Wymuszony

działaniem

stojaków ruch, na przykład korbowodów dolnych powoduje ruch łącznika środkowego c.
Ruch łącznika środkowego, poprzez wodzik wprawia w ruch cięgła dolne mechanizmu
prowadzącego, ale także taki sam ruch cięgieł górnych. Wprawione w ruch cięgła górne
mechanizmu prowadzącego, wymuszają ruch cięgieł górnych korbowodów taki sam, Jaki
wykonują cięgła dolnych korbowodów. Tak również działa mechanizm podczas rabowania
obudowy w wyniku wypuszczania medium hydraulicznego z przestrzeni podtłokowej stojaków
spowodowanego celowym otwarciem zaworów upustowych lub otwarciem zaworów przelewowych na skutek powstania w przestrzeni podtłokowej stojaków ciśnienia większego od
dopuszczalnego. Powstanie takiego ciśnienia jest wynikiem działania odpowiednio dużego
obciążenia na stropnice obudowy.
Efektem geometryczno-kinematycznych właściwości mechanizmu rozporowo-podpornościowego obudowy jest:
— wydzielanie z wyrobiska przedziału technologicznego o stałej, nie zmieniającej się
rozpiętości ze zmianą wysokości rozparcia,
— współdziałanie stropnicy ze stropem i spągnicy ze spągiem bez udziału sił tarcia.
4. Przenoszenie obciążeń zewnętrznych przez korbowody
Dla wyznaczenia obciążeń przenoszonych przez korbowody i określenia właściwości
podpornościowych obudowy przyjęto, zgodnie z zasadami statyki, plany sił pokazane na
rysunku 14 [7]. Działanie stropu na stropnicę odwzorowano siłą skupioną P^ i współrzędną
Ip punktu przyłożenia jej do stropnicy dlatego, że w praktyce trudno jest

wyznaczyć

przekazywanie działania stropu na stropnicę. Również oddziaływanie spągnicy na spąg
odwzorowano siłą skupioną i ramieniem działania Ip^^ odmierzanym od punktu leżącego na
spągnicy pod przegubem łączącym stojaki ze spągnicą. Odwzorowanie takie jest konsekwencją
odwzorowania działania stropu na stropnicę.
Z warunków równowagi sił przedstawionych na planach (rys. 14) wynika, że cięgła
korbowodów

przeniosą

mechanizmu, jeżeli
(Pcg =

o i

obciążenia jednoznacznie,

a korbowody

zachowają

właściwości

cięgła Ip mechanizmu prowadzącego pozostaną wolne od obciążeń

= 0).

Cięgła korbowodów przyjmują obciążenie P^ działające na stropnicę w punkcie o współrzędnej Ip w ten sposób, że rozdzielają je równo między siebie. Cięgła zewnętrzne przenoszą
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Rys. 14. Plany sił działających na zespoły segmentu
Fig. 14. Diagrams of forces operating onto section units

siły różne co do wartości, siłom przenoszonym przez cięgła wewnętrzne. Jednak, gdy siły
w cięgłach zewnętrznycti działają ściskająco, to w cięgłach wewnętrznych działają rozrywające
i odwrotnie. Sposób działania sił w cięgłach zależy od współrzędnej Ip punktu przyłożenia
obciążenia do stropnicy (rys. 15). Wynika z tego, że dla określonej wartości współrzędnej
Ipu cięgła korbowodów
przenoszą

są wolne od obciążenia, a obciążenie działające na stropnicę

tylko stojaki. W

każdym jednak przypadku korbowody

i stojaki przenoszą

obciążenie działające na strop przez spągnicę na spąg w całości, to jest spągnica przekazuje
na spąg obciążenie równe obciążeniu przyjmowanemu przez stropnicę. Spągnica przekazuje
obciążenie na spąg na ramieniu Ips zależnym od współrzędnej Ip punktu, przez który
przechodzi prosta działania obciążenia przyłożonego do stropnicy (rys. 16), a niezależnym
od wysokości rozparcia (rys. 17). Siły przenoszone przez cięgła korbowodów zmieniają się
z wysokością rozparcia: maleją gdy rośnie wysokość rozparcia (rys. 18 i 15) i odwrotnie.
Efektem rozdzielania pomiędzy siebie przez cięgła korbowodów obciążenia przykładanego
do stropnicy, w zależności od położenia na stropnicy punktu przyłożenia tego obciążenia,
stropnica może przyjmować, każdym swoim punktem, obciążenie równe sumie algebraicznej
podporności stojaków. Zdolność przyjmowania obciążenia nie zależy również od wysokości
rozparcia (rys. 19 i 20). Podobnie jak w przypadku znanych obudów, nie każde obciążenie
przyjęte przez stropnicę obudowy Glinik-13/22-POz może zostać przeniesione na spągnicę.
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ę = const

fwd

o - 1712

Rys. 15. Siły przenoszone przez cięgła korbowodowe w zależności od zmiany przyłożenia obciiiżenia
Fig. 15. Forces transmitted by rod strings according to tlie change of load applying

= const
= const

Rys. 16. Zdolność przekazywania obciążenia na spag w zależności od przyłożenia obciążenia do stropnicy
obudowy Glinik-13/22
Fig. 16. Capability of load transmission onto floor according to the Glinik-13/22 support load applying
against a foot piece
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Rys. 17. Zdolność przenoszenia obciążenia na spąg w zależności od wysokości rozparcia obudowy
Glinik-13/22
Fig. 17. Capability of load transmission onto floor according to the height of spragging of the GIinik-13/22
support

Pzg ł

Pzd

Ps =const
Ip =const
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Rys. 18. Siły przenoszone przez cięgła korbowodowe w zależności od wysokości rozparcia obudowy
Glinik-13/22
Fig. 18. Forces transmitted by rod strings according to tłie height of spragging o f the Glinik-13/22 support
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Rys. 19. Podpomość obudowy Glinik-13/22 w zależności od przyłożenia obciążenia do stropnicy
Fig. 19. The Glinik-13/22 support bearing according to the load applying against a foot piece
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rHmin

m

Rys. 20. Podpomość obudowy Glinik-13/22 w zależności od wysokości jej rozparcia
Fig. 20. Bearing of the Glinik-13/22 support according to its height of spragging

Spągnica może przekazać na spąg obciążenie tylko wtedy, gdy jego prosta działania
przechodzić będzie w granicach długości spągnicy, a więc gdy prosta działania obciążenia
przykładanego do stropnicy nie przejdzie poza punkty krytyczne na stropnicy (rys, 16).
Właściwości geometryczno-kinematyczne i podpornościowo-statecznościowe przedstawione dla obudowy Glinik-13/22-POz — pierwszej nowej generacji, wykonanej technicznie,
przebadanej na stanowisku i dopuszczonej do prób przemysłowych -— wykazują również
inne obudowy z rozpieraj ąco-podpornościowym mechanizmem korbowodowym i stojakami
3], za wyjątkiem obudowy z takim mechanizmem i siłownikami [2 .
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5. Inne obudowy nowej generacji
Znane obudowy nowej generacji zestawiane są z segmentów rozpieranych mechanizmem
korbowodowym [8]. Segmenty z mechanizmem korbowodowym różnią się zastosowanym do
rozpierania napędem. Znane jest rozwiązanie z zastosowanynni do rozpierania siłownikami
hydraulicznymi, umieszczonymi w krótszej przekątnej korbowodów (rys. 21) [10]. W innych
rozwiązaniach do rozpierania służą stojaki podpierające stropnicę i ustawione na spągnicy, jak
w przypadku obudowy Glinik-13/22-POz [11]. Te rozwiązania mogą być wykonane ze stojakami
ustawionymi w jednym rzędzie (obudowa Glinik-13/22-POz) lub w dwóch rzędach (rys. 22) [8]
przy czym rzędy stojaków mogą byc rozmieszczone różnie na długości spągnicy (rys, 23).

Rys. 21. Struktura segmentu obudowy korbowodowej z siłownikami
Fig. 21. Layout o f connecting-rod support section with servo-motors

Rys. 22. Struktura segmentu obudowy korbowodowej ze stojakami w dwóch rzędach
Fig. 22. Layout of connecting-rod support section with legs arranged into two rows
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Rys. 23. Struktura segmentu obudowy z cięgłowo-korbowym mechanizmem prowadzącym
Fig. 23. Layout of support section with a string and rod guiding gear

Segmenty mogą mieć mechanizm prowadzący cięgłowo-wodzikowy, jak w obudowie
Glinik-13/22-POz; mogą mieć mechanizm cięgłowo-korbowy

(rys. 23) [12]. Znane jest

rozwiązanie [13], w którym do prowadzenia korbowodów podczas rozpierania segmentu
zastosowano siłowniki hydrauliczne (rys. 24). Ze względu na rozkład sil przenoszonych
przez cięgła korbowodów (rys. 15), a wywołanych obciążeniem działającym na stropnicę,
korbowody nie wymagają prowadzenia w fazie przyjmowania obciążenia. Siłowniki hydrauliczne po rozparciu segmentu są zbędne i należy j e odłączyć od zasilania oraz połączyć"
z odpływem medium hydraulicznego.

Rys. 24. Struktura segmentu obudowy ze stojakami i siłownikami
Fig. 24. Layout of support section with legs and servo-motors
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Segmenty z prowadzącym mechanizmem cięgłowo-wodzikowym mają mechanizm z dwoma wodzikami (rys. 25) i jednym wodzikiem, umieszczonym

w płaszczyźnie

symetrii

wzdłużnej segmentu (rys. 26) [14]. Drugie rozwiązanie jest pewniejsze w działaniu; jest
w mniejszym stopniu narażone na zacieranie się wodzika w prowadnicach podczas wichrowania się segmentu. Wichrowanie segmentu może wystąpić z powodu nierówności na spągu
lub na stropie. Zatarcie wodzika skutkuje tym, że cięgła mechanizmu prowadzącego przejmują
obciążenia i mechanizm cięgłowo-korbowodowy zmienia się w kratownicę. W poszczególnych
cięgłach mogą wystąpić siły grożące uszkodzeniem konstrukcji. Poszczególne

obudowy

można realizować w typoszeregach różniących się wysokością rozpierania i rozpiętością
przedziału rozpierania. Każdą z obudów można łatwo przystosować do różnej wysokości
rozpierania przez wymianę w zasadzie cięgieł korbowodowych i mechanizmu prowadzenia,
a w pewnych przypadkach również przez wymianę stojaków [8].

Rys. 25. Mechanizm prowadzący z wodzikami rozstawionymi
Fig. 25. Guiding gear with spaced sliders

Rys. 26. Mechanizm prowadzący z wodzikiem centralnym
Fig. 26. Guiding gear with a central slider
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W

zasadzie obudowy powstały do górniczych wyrobisk ścianowych

zawałem. Powstały

likwidowanych

rozwiązania ze stropnicą jednoczłonową, sztywną oraz rozwiązania

z krótką stropnicą sztywną i dołączonymi do niej stropnicami wychylnymi, wysuwnymi
oraz osłoną ociosu czołowego ściany węglowej [8]. Obudowy te należą do rodziny obudów
osłonowych. Osłonę tworzy płyta zamocowana do zewnętrznych, górnych cięgiel korbowodu
oraz płyta zamocowana do łącznika środkowego. Ze względu na właściwości podpornościowe
segmentów obudów nowej generacji, stropnice ich mogą być wyposażone w stropnice tylne.
Obudowy zestawiane z segmentów ze stropnicami tylnymi mogą być stosowane do górniczych
wyrobisk ścianowych likwidowanych podsadzką.
6. Zakres opracowania przedstawionych rozwiązań
Propozycją pierwszą

dotyczącą

obudów

nowej generacji był

segment

o

strukturze

geometrycznej z rysunku 21. Projekt rozwiązania powstał w Fabryce Maszyn Górniczych
Glinik S.A. w Gorlicach [10], Opracowana została konstrukcja i dokumentacja projektowo-techniczna segmentu. W Katedrze Maszyn Górniczych i Urządzeń Utylizacji Odpadów
A G H opracowano model matematyczny segmentu i program do symulacji komputerowej
2]. Symulacją komputerową wyznaczono charakterystyki segmentu i na ich podstawie
opisano jego właściwości geometryczno-kinematyczne oraz podpornościowo-statecznościowe"
dla różnych warunków pracy. W ocenie segmentu sformułowano uwagę krytyczną dotyczącą
niejednoznacznego zachowania się mechanizmu podpierającego pod krytycznym obciążeniem,
zależnym od ruchu skał stropowych. Wskazano również na to, iż obudowa może być
przyjmowana przez górników z oporami z tego powodu, że segment nie ma stojaków, do
których górnicy mają największe zaufanie.
Opisane właściwości kinematyczne i podpornościowe korbowodowego mechanizmu rozpierająco-podpornościowego segmentu z rysunku 21 zachęciły konstruktorów Fabryki z Gorlic
do dalszych prac. Powstał projekt segmentu o strukturze geometrycznej z rysunku 13 [11].
Na jego podstawie sporządzono dokumentację projektowo-techniczną. W

oparciu o nią

wykonano prototypowy segment obudowy Glinik-13/29-POz po uprzednim

wyznaczeniu

jego właściwości geometryczno-kinematycznych i podpornościowo-statecznościowych

[3].

Prototyp przeszedł badania stanowiskowe w Laboratorium Badań C M G K O M A G w Gliwicach.
Wyniki badań stanowiskowych [15] potwierdziły wyniki obliczeń symulacyjnych na komputerze z modelem matematycznym segmentu obudowy. Potwierdziły również obawę, że
zacieranie się wodzików mechanizmu prowadzącego może spowodować przypadkowy rozkład
obciążeń na cięgła korbowodowe i obciążyć cięgła mechanizmu prowadzącego.
Po wykorzystaniu doświadczeń z prototypem opracowano dokumentację projektowo-techniczną segmentu obudowy Glinik-13/22. Na jej podstawie wykonano segmenty do badań
stanowiskowych i przemysłowych. Badania symulacyjne segmentów potwierdzone zostały
ponownie wynikami badań stanowiskowych. Pozytywne wyniki badań dały podstawę do
wydania

zezwolenia

na dopuszczenie

segmentów

obudowy

Glinik-13/22-POz

do prób-

przemysłowych. Próby przemysłowe tej obudowy zlokalizowano w K W K Murcki, w polu
eksploatacyjnym ściany 32, w pokładzie 334.
W wyniku tego, że badania stanowiskowe powtórne dla segmentu obudowy z prowadzącym
mechanizmem cięgłowo-wodzikowym wykazały możliwość zacierania się wodzików, zwła410
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szcza dla asymetrycznie przykładanego obciążenia na szerokości stropnicy, w
Maszyn Górniczycłi

i Urządzeń

Utylizacji Odpadów

Katedrze

podjęto prace nad opracowaniem

nowego mechanizmu do prowadzenia korbowodów. W wyniku tych prac powstały rozwiązania
pokazane na rysunku 26 [14], rysunku 23 [12] i rysunku 24 [13 .
Na podstawie modeli matematycznych sformułowanych dla przedstawionych struktur
geometrycznych segmentów obudowy opracowano ogólny model matematyczny [9], pozwalający na projektowanie segmentów obudowy z korbowodowym mechanizmem rozpierająco-podporowym o różnej strukturze geometrycznej. Ogólny model matematyczny segmentu
obudowy nowej generacji oprogramowano z przeznaczeniem do komputerowego projektowania obudów przydatnych do górniczych wyrobisk ścianowych o różnych charakterystykach.
Programem do komputerowego projektowania obudów nowej generacji dysponuje również
Fabryka Maszyn Glinik S.A. w Gorlicach,
7. Zakończenie
Z charakterystyk geometryczno-kinematycznych,
cznościowych,
sunkach

a zwłaszcza

podpornościowo-state-

wykonanych metodą symulacji komputerowej, przedstawionych

15 do 20 wynika, że obudowy

nowej generacji, zestawiane

z

na ry-

segmentów

z korbowodowym mechanizmem rozpłerająco-podpornościowym i stojakami, mają właściwości pożądane dla obudów uniwersalnych, które mogą być stosowane do wyrobisk
0

różnej

wysokości,

prowadzonych

w

skałach

o

różnych

charakterystykach,

różnie

oddziałujących na obudowę, zarówno likwidowanych podsadzką i zawałem. Właściwości
geometryczno-kinematyczne i podpornościowo-statecznościowe segmentów obudów nowej
generacji, wyznaczone metodą symulacji komputerowej, na podstawie modeli matematycznych, zostały potwierdzone wynikami badań stanowiskowych segmentów obudowy.
Glinik-13/29 i Glinik-13/22-POz.
Opracowane zostały mechanizmy prowadzące korbowodów mniej zagrożone zacieraniem
się, jakie

występuje w mechanizmie z dwoma wodzikami

rozstawionymi

w

znacznej

odległości od siebie.
Po wykonaniu prób przemysłowych z segmentami obudowy Glinik-13/22 i opracowaniu
zebranych doświadczeń należałoby podjąć działania mające na celu wykonanie segmentów
obudów z przedstawionymi mechanizmami prowadzącymi, przebadanie ich na stanowisku
1 w próbach przemysłowych.
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Construction of new generation mechanized longwall shield supports
and their properties for exaniple of the Glinik-13/22-POz
Abstract
A construction of new generation mechanized shield supports was presented for example
of geometrical structure of the Glinik-13/22-POz support section. The scheme showed
diniensions influencing on operating of the given shield supports and their supporting and
stability properties. It has also been given the quantities changing with the shield support
operating conditions. The diagram of forces working on basie sets of support section has
been given according to the structural scheme of support sections. The working properties
as well as supporting and stability ones have been taken up the structural support section
and distribution.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej ^99, s. 413—432

Andrzej K O W A L S K I , Eligiusz JĘDRZEJEC
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Józef K Ł Y Ż
Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego, Wałbrzych

Przydatność terenu do zabudowy ze względu na oddziaływanie
dokonanej eksploatacji w obszarze górniczym Wałbrzyskich Kopalń
Węgla Kamiennego
Słowa kluczowe
Górnictwo

- teren górniczy - deformacje

- ocena - mapa numeryczna

Streszczenie
Artykuł zawiera wykonaną ocenę przydatności terenu do zabudowy
kopalń

wałbrzyskich,

którą

udokumentowano

w

postaci

warstw

likwidowanych

mapy

numerycznej.

Istotnymi rozwiązaniami podanymi w artykule są: przedstawienie wyników oceny obejmującej obszerny

zakres

danych

geologiczno-górniczych,

określenie

czasu

zanikania

deformacji po zakończeniu eksploatacji w zależności od głębokości eksploatacji oraz
prognoza deformacji wiekowych.
1. Wstęp
W 1998 roku w Głównym Instytucie Górnictwa wykonano opracowanie* dla Wałbrzyskich
Kopalń Węgla Kamiennego, w którym przedstawiono analizę: dokonanej eksploatacji górniczej, warunków geologicznych oraz wyników geodezyjnych pomiarów deformacji powierzchni spowodowanych dokonaną eksploatacją. Określono w sposób teoretyczny zaistniałe
obniżenia powierzchni oraz sporządzono prognozę deformacji powierzchni jakie mogą jeszcze
wystąpić pod wpływem oddziaływania dokonanej eksploatacji. Efektem opracowania jest
ocena przydatności terenu do zabudowy, którą udokumentowano w postaci warstw mapy
numerycznej.

* Mapa przydatności do zabudowy terenu górniczego Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego w

świetle

dokonanej eksploatacji górniczej jako podstawa do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Opracowanie GIG wykonane w 1998 r. Symbol pracy 48049207-131. Opracowanie wykonał Zespół w składzie:
E. Jędrzejec, A .

Kowalski

(kierownik

Zespołu), J. Kwiatek. J. Zawora, P. Gruchlik, E. Pyrchała, I. Tabor,

współpraca P U G G „ A - Z Geoterm" w Wałbrzychu.
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Istotnymi rozwiązaniami podanymi w tym opracowaniu są:
— forma przedstawienia wyników pracy obejmujących obszerny zakres danych geologiczno-górniczych, w postaci warstw mapy numerycznej,
— określenie czasu zanikania deformacji po zakończeniu eksploatacji w zależności od
głębokości eksploatacji,
— prognoza deformacji wiekowych.
Łącznie deformacje zanikające i wiekowe oraz: płytka eksploatacja górnicza, szybiki i sztolnie
mające kontakt z powierzchnią, zarejestrowane deformacje nieciągłe powierzchni (tzw. nieciągłości) jak i wychodnie uskoków na powierzchni określają przydatność terenu do zabudowy.
Celem artykułu jest prezentacja wyników pracy i podanych powyżej rozwiązań.
Wykonane przez GIG opracowanie jest już wykorzystywane przez Wałbrzyskie Kopalnie
Węgla Kamiennego do sporządzania oceny oddziaływania likwidowanych kopalń węgla
kamiennego na środowisko, co jest realizacją decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa, dotyczącej wygaśnięcia koncesji W K W K na wydobywanie węgla
kamiennego. W szczególności opracowanie to spełnia warunki postawione przez organy
samorządu terytorialnego, opiniujące wniosek W K W K na wygaśnięcie koncesji, dotyczące
określenia oceny przydatności terenu do zabudowy.
2« Obszary górnicze
Teren górniczy W K W K , który pokrywa się z granicami obszarów górniczych, stanowią
obszary górnicze: Gaj (kopalnia Wałbrzych, pole Chrobry), Podgórze (kopalnia Wałbrzych,
pole Mieszko), Kuźnice (kopalnia Yictoria) i Biały Kamień (kopalnia Thorez). Powierzchnia
tego terenu wynosi 93,68 km
W

2

(rys. 1).

1993 r. w części obszaru górniczego W K W K

utworzono Zakład

Wydobywczo

Przeróbczy Antracytu, który uzyskał koncesję na eksploatację złoża w granicach obszaru
górniczego Glinik. Powierzchnia obszaru wynosi 15,63 km^. Od 1997 r. Z W P Antracytu
postawiony jest w stan likwidacji.
W obszarze górniczym W K W K znajdują się jeszcze obszary górnicze:
— Boguszów II o powierzchni 97,7 ha, w granicach którego eksploatowane jest złoże
barytu występujące w formie żyły,
— Szczawno-Zdrój o powierzchni

1206,4 ha, utworzony dla eksploatacji złóż wód

leczniczych,
— Podgórze II o powierzchni 5,6 ha i Gorce o powierzchni

18,9 ha (nieczynny),

w granicach których eksploatuje się odkrywkowo złoże melafiru (kamieniołomy).
Powierzchnia terenu W K W K charakteryzuje się urozmaiceniem morfologicznym. Masyw
Chełmca (800 m n.p.m.) dzieli teren W K W K na dwie części: wschodnią i zachodnią, pokrywające
się z geologicznymi nieckami sobięcińską i górecką. Deniwelacje terenu dochodzą niekiedy do
400 m. Centralna część Kodiny Wałbrzyskiej ma wysokość 440—460 m n.p.m.
3. Warunki geologiczne
Utwory karbonu produktywnego w rejonie Wałbrzycha występują w dwóch nieckach
sobięcińskiej i góreckiej. Niecki te mają nachylenie w kierunku południowo-wschodnim.
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Nad warstwami karbonu produktywnego znajdują się utwory permu i czwartorzędu. Karbon
stanowią warstwy —

wymieniając od spągu — wałbrzyskie, białokamieńskie (generalnie

warstwy bezzasobowe) i zaclerskie. Eksploatowane pokłady węgla zalegają od powierzcłini
do głębokości 900 m. Pod względem litologicznym karbon stanowią na przemian zalegające
skały mułowcowo-łlaste i piaskowce, stropowa cześć warstw zaclerskich wykształcona jest
z piaskowców

z przerostami

zlepieńców

i łupków. Pokłady

węgla charakteryzują się

nieregularnym zaleganiem, zmienną miąższością i występowaniem intruzji porfirowych.
Z uwagi na miąższość pokłady są cienkie i średnie. Warstwy permskie występują w południowej części obszaru W K W K , zbudowane są ze zlepieficów, piaskowców i łupków.
Prawdopodobnie pochodzenia permskiego są: porfiry i ich tufy oraz melafiry. Występowanie
porfiru w

warstwach przypowierzchniowych

przedstawiono na rysunku

1. Czwartorzęd

występuje lokalnie i ma małą miąższość. Są to osady aluwialne i zwietrzelinowe.
Niecka sobięcińska ma zmienny kierunek rozciągłości warstw, od W-E na północy do
N-S na południu. Upad warstw wynosi najczęściej od 13—27°, lokalnie na południe rośnie
do około 80°. W niecce góreckiej, w skrzydle wschodnim, warstwy są strome, czasami
pionowe lub przewalone. Zachodnie skrzydło ma nachylenie warstw łagodniejsze, upady
są 20—40°.
Warstwy karbońskie są poprzecinane licznymi uskokami tektonicznymi o zrzutach do
około

100 m, Wychodnie uskoków, o zrzutach powyżej 10 m, na powierzchni terenu

przedstawiono na rysunku 1.
Zasadniczym poziomem wodonośnym

w obszarze W K W K ,

determinującym warunki

hydrogeologiczne, jest poziom w warstwach karbońskich. Poziomy wodonośne w nadkładzie
mają znaczenie marginalne. Z uwagi na wielowiekową eksploatację górniczą statyczne
zasoby wód zostały zdrenowane, dopływ do kopalni pochodzi z infiltracji wód powierzchniowych, głównie z opadów atmosferycznych. Czynnikami ułatwiającymi infiltrację wód są
ponadto: brak nadkładu, sieć starych wyrobisk mających często kontakt z powierzchnią,
strome nachylenie warstw, rozwinięta tektonika oraz spękania zwięzłych warstw karbońskich.
Według stanu na koniec 1996 r. zasoby geologiczne (pozabilansowe) W K W K wynoszą
w kategorii rozpoznania A + B

—

35 090 tys. ton, a w kategoriach od A

do C2

—

181 644 tys. ton.
4. Dokonana eksploatacja górnicza
4.1. Z a r y s

historii

górnictwa

Wybieranie węgla kamiennego w rejonie Wałbrzycha prowadzono od połowy X V wieku,
co powoduje, że jest to jedno z najstarszych zagłębi węglowych w Europie (Płonka, Kmak,
1997). Eksploatację prowadzono wówczas płytko, na wychodniach pokładów, odkrywkami,
do głębokości 10 m. Najstarszy pisany przekaz pochodzi z 1536 r.
Znaczący rozwój górnictwa nastąpił na przełomie wieków X V I I I i X I X . Wówczas 60
kopalń wydobywało około 120 tys. ton węgla rocznie. Były to już w większości eksploatacje
podziemne. Złoże udostępniano sztolnią lub jednym płytkim szybikiem. W

okresie tym

wydrążono około 600 szybików i sztolni (rys. 2). Obecnie są to wyrobiska generalnie
zlikwidowane, jednak sposób ich likwidacji nie jest znany. Największe, wynoszące ponad
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6 min ton, wydobycie węgla kamiennego w historii Zagłębia Wałbrzyskiego zanotowano
w 1929 r.
W 1945 r. wyeksploatowano 2,9 min ton węgla z czterech kopalń: Wałbrzych, Yictoria,
Julia (później Thorez) i Melchior (później Mieszko, a od 1964 r. Wałbrzych). Maksymalne
wydobycie z tych kopalń wynosiło 3,2 min ton w 1950 r. Lata osiemdziesiąte to znaczny
spadek
W

wydobycia.

Lata dziewięćdziesiąte

to okres

likwidacji

kopalń

w

Wałbrzychu.

1993 r. w ramach procesu likwidacji, trzy istniejące wówczas samodzielne kopalnie:

Wałbrzych, Thorez i Yictoria połączono w jedno przedsiębiorstwo pod nazwą Wałbrzyskie
Kopalnie Węgla Kamiennego. W ramach powstałej struktury kopalnie zostały Zakładami
Górniczymi,

odpowiednio

o nazwach: Chrobry, Julia, i Yictoria. Likwidacja

WKWK

spowodowała, że wydobycie w poszczególnych Zakładach Górniczych zakończono: w Z G
Yictoria na początku 1994 r., w ZG Chrobry z końcem 1994 r., a w ZG Julia 30.09.1996 r.
Zakończenie eksploatacji antracytu nastąpiło 29 czerwca 1998 r. Jest to data zakończenia
eksploatacji pokładów węgla w Wałbrzychu.
Wygaśnięcie koncesji Ministra O Ś Z N i L na wydobywanie węgla kamiennego

WKWK

uzgodniono na 1998 r,
4.2. O p i s

dokonanej

eksploatacji

węgla

kamiennego

Funkcjonujący do zakończenia eksploatacji model udostępnienia złoża głębokimi szybami
i przekopami rozwinął się w bieżącym stuleciu. Był związany z rozwojem filarowych, a później
ścianowych systemów eksploatacji. Wyczerpywanie złoża węgla powodowało, że zwiększano
głębokość eksploatacji — powstawały nowe poziomy wydobywcze. Najniższe poziomy wydobywcze znajdowały się na głębokościach: - 5 0 m w kopalni Yictoria, -350 m w kopalni Julia
i -400 m w kopalni Wałbrzych. Średnia wysokość powierzchni terenu wynosi tam +450 m.
W całym okresie istnienia górnictwa węgla kamiennego eksploatację podziemną prowadzono głównie z zawałem stropu, a w ograniczonym zakresie, w większości w filarach
ochronnych, z podsadzką pneumatyczną. Pionierskie eksploatacje prowadzono w następujących
filarach ochronnych:
— szybu Jan,
— szybu Irena,
— stacji kolejowej Wałbrzych Główny i szybu Eugeniusz,
— wiaduktu kolejowego na szlaku Kłodzko-Wałbrzych Główny,
— szybu Staszic i Zakładów Koksowniczych nr 4,
— dzielnicy N o w e Miasto,
— szybu Julia i Zakładów Koksowniczych nr 3.
Wśród nich na szczególną uwagę zasługują unikalne eksploatacje w filarach ochronnych
dla wiaduktu i szybu zjazdowo-wydobywczego Julia.
Dla zobrazowania ilości wydobytego złoża obliczono, wykorzystując znajdujące się
w W K W K mapy pokładów węgla, sumaryczne miąższości wybranych pokładów. Wynik
obliczeń przedstawiono na rysunku 3. Sumarycznie wybrane miąższości złoża wynoszą do
około 40 m. Największy ubytek złoża miał miejsce w rejonie dzielnic Sobięcin i Biały
Kamień. Na podstawie danych archiwalnych i statystyk wydobycia ustalono, że łącznie
wyeksploatowano około 470 min ton węgla.
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5. Deformacje powierzchni spowodowane dokonaną eksploatacją w obrębie terenu
górniczego W K W K
5.1. U w a g i

ogólne

Na skutek wieloletniej podziemnej eksploatacji pokładów węgla dokonanej na terenie
W K W K wystąpiły znaczące zmiany rzeźby terenu oraz jego deformacje nieciągłe i ciągłe.
Deformacje nieciągłe występowały przy płytkiej eksploatacji, za którą w Wałbrzycłiu
uważa się eksploatację prowadzoną do głębokości 70 m, w rejonacłi wyrobisk górniczych
mających bezpośredni kontakt z powierzchnią (sztolnie, szybiki). W tych przypadkach
deformacje miały

formę zapadlisk. Zapadliska

te likwidowano

przez

ich

zasypanie,

najczęściej bezpośrednio po ich wystąpieniu. Nie ma zachowanej pełnej inwentaryzacji
tych zapadlisk. Występowanie zapadlisk obserwowano najczęściej na wiosnę. Deformacje
nieciągłe występowały również w formie szczelin poeksploatacyjnych, które na powierzchni uwidaczniały się, najlepiej na drogach, w postaci progów, a na obiektach w formie
spękań

i przemieszczeń

potocznie

nieciągłościami.

części

ścian

Nieciągłości

względem

siebie. Deformacje te nazywane są

te inwentaryzowano.

Miejsca ich

wystąpienia

przedstawiono na rysunku 2.
Deformacje ciągle powierzchni były rejestrowane na terenie kopalń wałbrzyskich w związku z wykonywanymi pomiarami osnów geodezyjnych oraz pomiarami deformacji powierzchni
i górotworu podczas eksploatacji filarów ochronnych.
5.2. P o m i e r z o n e

deformacje

powierzchni

Najstarsze zachowane obserwacje wysokościowe na punktach rozproszonych pochodzą
z 1880 r. Na liniach pomiarowych deformacje mierzone są po 1950 r. w związku z eksploatacją w filarach ochronnych. Wyniki tych pomiarów upoważniają do następujących
stwierdzeń:
1. Na znacznej części terenu górniczego W K W K nastąpiło uspokojenie procesu deformacji.
Wykonywane na tym terenie pomiary obniżeń w odstępach minimum jednego roku wykazują
obniżenia mniejsze od błędu pomiarów, to jest 8 mm. Jednak na części terenu występują
obniżenia punktów pomiarowych w kilkanaście lat i więcej po zakończeniu eksploatacji,
których przyrost obniżeń jest kilkakrotnie większy od błędu pomiaru i większy od prędkości
obniżeń 0,8mm/rok. Wartość ta została określona dla rejonu Wałbrzycha na podstawie
wieloletnich pomiarów i przyjmuje się ją jako prędkość ruchów skorupy ziemskiej (Wyrzykowski, 1975).
2. Zanikające deformacje występują

nad ostatnią dokonaną

eksploatacją w

filarze

ochronnym szybu Julia, na powierzchni jest to otoczenie ul. Wysockiego, na północ od
szybu. W rejonie tym od maja 1996 do czerwca 1997 r. pomierzono przyrost obniżeń do
272 mm, a odkształceń poziomych do 0,5 mm/m (rys. 4). Największe deformacje w trakcie
eksploatacji w filarze ochronnym szybu Julia zanotowane za okres ostatnich 10 lat wynoszą
obniżenia

1740 mm, a odkształcenia poziome od -i-3,8 mm/m do -3,9 mm/m. Drugim

rejonem występowania zanikających deformacji będzie teren nad zakończoną w 1998 r.
eksploatacją antracytu.
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3. Największe na liniach pomiarowych odkształcenia poziome zarejestrowano w dwóch
rejonach:
— nad

płytką

eksploatacją, dawna

Kopalnia

Płytka,

w

rejonie

upadowej

Julia,

gdzie eksploatowano z zawałem stropu pokład o grubości 1,4 m na głębokości 35 m,
na powierzchni wystąpiły obniżenia

1113 mm, a odkształcenia poziome od - 6 , 0 do

+7,8 mm/m,
— w rejonie dzielnicy Nowe Miasto gdzie — nad eksploatacją dwóch pokładów, jeden
z zawałem stropu drugi z podsadzką pneumatyczną na łączną grubość 3 m i średniej
głębokości 380 m — wystąpiły obniżenia 2022 mm, a odkształcenia poziome od 16 mm/m
do -11,2 mm/m.
4. Największe obniżenia terenu na punktach rozproszonych zarejestrowano w następujących
rejonach:
—

17,3 m w rejonie ul.Andersa dzielnicy Biały Kamień, na południe od szybu Jan,

w czasie od 1916 do 1996 r.,
— 6,5—8 m w rejonie dworca kolejowego Wałbrzych Główny, od 1912 do 1996 r.,
—

10,8 m w rejonie uI.l-Maja i ul.Wschodniej

w dzielnicy

Sobięcin, od

1915

do 1996 r.
Narastanie deformacji terenu odbywało się w sposób powolny, powstające na powierzchni
niecki mają łagodne zbocza, występują dalekie zasięgi wpływów.
5.3. O b l i c z o n e

teoretycznie

obniżenia

powierzchni

Do oceny oddziaływań dokonanej eksploatacji na deformacje powierzchni

obliczone

zostały obniżenia powierzchni, jakie mogły wystąpić pod wpływem tej eksploatacji. Obliczenia
te wykonano wykorzystując utworzoną bazę danych dokonanej eksploatacji oraz opracowany
przez E. Jędrzejca system prognozowania deformacji pod nazwą S Z K O D Y ,
1993). System ten jest opracowany dla teorii Budryka-Knothego,

(Jędrzejec,

Obliczenia wykonano dla

trzech okresów eksploatacji:
— od początku j e j udokumentowania do 1918 r.,
— od 1919 r. do 1945 r.,
— od 1946 r. do 1996 r. oraz
— sumarycznie, od początku jej udokumentowania do 1996 r.
Na rysunku 5 przedstawiono obliczone sumaryczne obniżenia powierzchni. Z obliczeń
tych wynika, że największe obniżenia powierzchni wyniosły do 23 m i wystąpiły w rejonie
dzielnic Biały Kamień i Sobięcin, w pozostałych rejonach największe obniżenia wynosiły
od 5 do 10 m.
6. W p ł y w likwidacji kopalń na warunki wodne na powierzchni
Oddziaływanie

eksploatacji

wałbrzyskich

kopalń

na warunki

wodne

przejawiło

się

w sposób typowy dla podziemnych zakładów górniczych, poprzez:
— zrzut wód dołowych pompowanych szybami do powierzchniowej sieci hydrograficznej,
— odwadnianie górotworu do poziomów eksploatacyjnych w zasięgu leja depresji.
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Niezwykle istotnym problemem związanym z likwidacją kopalń wałbrzyskich jest rekonstrukcja pierwotnego zwierciadła wody w górotworze. Problem ten jest rozwiązywany
przez W K W K (Ocena... 1992; Prognoza... 1994; Ocłirona... 1997). Najważniejsze wnioski
wynikające z opracowanych ekspertyz są następujące:
— Wyniki

badań

modelowych

zatapiania

kopalń

w

zakresie

końcowej

stabilizacji

zwierciadła wód podziemnych wykazały, iż przyjmować będzie ono poziom znacznie niższy
od powierzchni terenu. Drenaż przez naturalne cieki występować będzie w ograniczonym
zakresie, w peryferyjnych częściach obszaru badań. Wyjątek stanowi rejon sztolni Friedriech-Wilhelm. Sztolnia ta, z uwagi na swoje położenie w poziomie +391 m n.p.m.
przejmować będzie całość zasilania przypadającego na obszar zbiornika Julia-Chrobry-Victoria. Prognozowana wielkość tego zasilania wynosić będzie około 28 m /min. Dopływ ten
musi być przyjęty przez rzekę Pełcznicę.
— Prognozuje się lokalny drenaż wód podziemnych po ich ustabilizowaniu, przez
cieki. M o ż l i w e jest występowanie lokalnych podtopień terenu, ograniczonych do dolin
cieków.

Aby

wyeliminować

te

podtopienia

wymagane

będzie

wykonanie

doraźnych

prac zabezpieczających w postaci płytkiego drenażu (melioracje). Dla powierzchni miasta
Wałbrzycha, w dolinie rzeki Pełcznicy wystąpić mogą, w przypadku braku możliwości
przejęcia wody przez Pełcznicę, a jednocześnie podniesienia się zwierciadła wody w sztolni, podtopienia

terenu. Podtopienia

te mogą

zagrażać

również

drożności

kanalizacji

sanitarnej i burzowej usytuowanej wzdłuż Pełcznicy, jak również mieć wpływ na stateczność nasypu kolejowego. Zagrożenie to wymagać będzie podjęcia stosownych działań
profilaktycznych. Rejony występowania prognozowanych podtopień terenu

zaznaczono

na rysunku 1.
— Nie przewiduje się szkodliwego wpływu zatapiania kopalń na źródła mineralne
Szczawna Zdroju.
— N i e prognozuje się zagrożeń wodnych dla wyrobisk kopalni barytu Boguszów-Gorce
związanych z zatapianiem kopalń węgla kamiennego.
— Podczas zatapiania kopalń zachodzić będzie zjawisko migracji metanu i dwutlenku
węgla w kierunku powierzchni terenu. Jest to proces słabo rozpoznany, niekontrolowany,
wymagający

opracowania

prognozy

zagrożenia

oraz

stałego monitorowania

w

okresie

zatapiania wyrobisk.
7, Określenie czasu zanikania deformacji i deformacji wiekowych
7.1. I n t e r p r e t a c j a

deformacji

Deformacje powierzchni

zanikających

ujawniają się jeszcze

i

wiekowych

od kilku miesięcy

do kilku lat po

zakończeniu eksploatacji. Na podstawie obszernej literatury z zakresu szkód górniczych
oraz doświadczeń z rejonu kopalń w Wałbrzychu podać można, że na czas ten wpływ
mają następujące czynniki:
— odległość od frontu eksploatacyjnego,
— wybrana powierzchnia pokładu,
— budowa geologiczna nadległego nad eksploatacją górotworu oraz naruszenie górotworu
wcześniejszymi eksploatacjami.
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— system eksploatacji i sposób likwidacji przestrzeni wybranej,
— prędkość frontu eksploatacyjnego.
Znane są w literaturze wzory pa opis czasu zaniku deformacji, jednak jak wykazuje
doświadczenie, każde zagłębie ma swoją specyfikę i dlatego ustalane są wzory empiryczne,
a także kontroluje się przyrosty deformacji pomiarami geodezyjnymi.
Wykonywane jednak pomiary wysokościowe punktów rozproszonych w dłuższych odstępach czasu po zakończeniu eksploatacji wykazują obniżenia większe niż błędy pomiarów.
O występowaniu takich obniżeń (i deformacji) świadczą pomiary i czasami występujące
szkody górnicze na terenach, gdzie eksploatacja została zakończona kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wcześniej. Jest to ważny problem dla wielu kopalń bądź zagłębi górniczych,
które są likwidowane (Macuga, Krawczyk, 1997).
W wykonanym dla W K W K opracowaniu deformacje powstające po zakończeniu eksploatacji podzielono umownie na dwa rodzaje: zanikające i wiekowe. Jako kryterium
podziału przyjęto wartość obniżeń 8 mm w okresie jednego roku. Przyjmując to założenie,
wyznaczono na podstawie pomiarów obniżeń punktów w funkcji czasu i zróżnicowanych
głębokości eksploatacji, empiryczną zależność czasu zanikania deformacji od głębokości
eksploatacji. Na podstawie tej zależności można będzie przewidywać czas zaniku wpływów
eksploatacji. Określono również wielkość deformacji wiekowych powierzchni, jakie mogą
wystąpić na terenie kopalń wałbrzyskich,
7.2. O k r e ś l e n i e
po

czasu

zakończeniu

zaniku

deformacji

bezpośrednio

eksploatacji

Do określania czasu zaniku deformacji dla warunków geologiczno-górniczych

WKWK

wykorzystano liczne pomiary obniżeń punktów w funkcji czasu. Spośród zebranych wyników
pomiarów wytypowano pięć rejonów o zróżnicowanych głębokościach eksploatacji, w których
prowadzono obserwację obniżeń punktów jeszcze kilka lat po zakończeniu eksploatacji.
Dla każdego rejonu ustalano czas zaniku deformacji przyjmując rok od zakończenia eksploatacji, w którym przyrost obniżeń nie przekroczył 8 mm. Ustalenie tej daty obarczone
jest pewnym błędem, do jednego roku. Najczęściej wyznaczony czas zawiera wydłużony
okres ujawniania się wpływów.
Na podstawie zebranych obserwacji na rysunku 6 przedstawiono zależność zaniku obniżeń
powierzchni w funkcji czasu od zakończenia eksploatacji oraz jej głębokości.
Wykorzystując pomiary deformacji przedstawione na rysunku 4 oraz wyprowadzoną
zależność

(rys. 6) wyznaczono

na powierzchni
izolinia

obszar i czas występowania deformacji zanikających

w północnej części filara ochronnego szybu Julia. Obszar

przyrostu

obniżeń

5 mm. Czas

zaniku

deformacji, określony

na

wyznacza
podstawie

rysunku 6 ,dla głębokości eksploatacji (w północnej części filara) wynoszącej średnio
600 m, jest

około

przedstawionego

5

lat. Oddziaływanie

wpływów

eksploatacji

w

obrębie

na rysunku 4, do 2001 roku kwalifikuje go do I kategorii

obszaru
terenu

górniczego (e = ±1,5 mm/m» T =: 2,5 mm/m, R = 20 km). Czas ujawniania się deformacji
zanikających jest analogiczny dla zakończonej eksploatacji antracytu, przy czym przez
okres najbliższych 2 lat na niewielkiej powierzchni
kategorii (stwierdzenie to wynika z opracowania
Sekcja II

oddziaływać będą deformacje I I

GIG).
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Rys. 6. Empiryczna zależność spowodowanego zaprzestaniem eksploatacji pokładów węgla w kopalniach
wałbrzyskich, okresu At zanikania obniżeń powierzchni w funkcji głębokości eksploatacji:
At = 0.32 + 0,0156 H - 0,00001236 H^
gdzie: H wyrażono w metrach, a At w latach
Fig. 6. Empirical dependence of caused by exploitation discontinuance of coal seams in Wałbrzych mines At
period of surface depression declining in expIoitation depth function:
At = 0,32 + 0,0156 H - 0,00001236 H^
where: H has been expressed in meters, and At in years

7.3. P r o g n o z a

deformacji

wiekowych

eksploatacją

dla

Wałbrzycha

rejonu

spowodowanych

dokonaną

Pomiary wysokościowe prowadzone w ramach badań geodezyjnych osnów wysokościowych wykazują, że punkty będące w zasięgu wpływów eksploatacji obniżają się więcej
niż punkty poza wpływem. Znajduje to potwierdzenie w wynikach niwelacji wybranych
reperów na terenie Wałbrzycha, uznawanych wcześniej jako punkty stałe.
Na podstawie badań własnych z kopalń na Górnym Śląsku, które zakończyły eksploatację,
zauważa się występowanie zróżnicowanych obniżeń powierzchni przekraczających dokładność
pomiaru, jak i tło jakim są zmiany wysokościowe wynikające zarówno z ruchów wiekowych,
jak i będących skutkiem urbanizacji terenów. Stąd też deformacje, które mogą powstać po
5 latach od zakończenia eksploatacji proponuje się nazywać w omawianym rejonie deformacjami wiekowymi. Ich przyczyna tkwi w:
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powolnym zaciskaniu pustek poeksploatacyjnych,
zmianach stosunków wodnych,
wstrząsach spowodowanych ruchami tektonicznymi i komunikacyjnymi.
Jak już podano, o występowaniu tych ruchów świadczą pomiary niwelacyjne, gdzie
eksploatacja została zakończona kilkanaście lub więcej lat wcześniej. Są to pomiary nieliczne
i dlatego opis tych deformacji jeszcze nie powstał. Można, przyjmując analogie do procesu
deformacji w czasie, opisywać zmiany przemieszczeń wiekowych wzorem (Kwiatek i inni,
1997) w postaci
Auj = A i f l

-

\

/

gdzie:
Aui — przyrost i-tej składowej wektora przemieszczeń; i = 1 oznacza składową Ux,
i = 2 oznacza składową Uy, i = 3 oznacza składową w,
c — współczynnik czasu,
to — początek ujawniania się deformacji wiekowych,
t — czas prognozy,
A j — amplituda przyrostu danej składowej przemieszczeń.
Podany wzór ujmuje w możliwie prosty sposób asymptotyczny charakter deformacji
wiekowych. Stałe A j i c należy wyznaczac z obserwacji geodezyjnych wykonanych dla
t > to.
Wyznaczenie parametrów A j i c dla rejonu kopalń wałbrzyskich będzie przedmiotem
dalszych badań. Dla przykładu podać można, że wyznaczony parametr c dla rejonu nieczynnej
już kopalni Prezydent (ostatnio obszar górniczy kopalni Polska-Wirek) na Górnym Śląsku
wynosi c = 0,056 rok"^ Oznacza to, że po upływie około 100 lat od zakończenia eksploatacji
ujawni się 99,6%

wszystkich wpływów.

Obecnie do określenia deformacji wiekowych zastosowano metodę uproszczoną. Uproszczenie to polega na przyjęciu, że czas to rozpoczęcia ujawniania się wpływów
kowych

jest

w

1998 r., a przemieszczenia

(i

deformacje), jakie jeszcze

wie-

wystąpią,

wyznacza parametr A . Wartość tego parametru, np. przemieszczenia pionowego, czyli
obniżenia dla każdego punktu terenu górniczego, określić będzie można wykorzystując
wcześniej wykonane obliczenia sumarycznych miąższości wybranego złoża oraz dodatkowe
następujące założenia:
— wpływy spowodowane eksploatacją dokonaną przed 1918 r. ujawniły się w całości
— wpływy spowodowane eksploatacją dokonaną w latach 1919—1945 ujawnią się, ich
wielkość będzie odpowiadała 0,5% sumarycznych wpływów tej eksploatacji (w praktyce
odpowiada to wartości współczynnika eksploatacyjnego a = 0,005),
— wpływy

spowodowane eksploatacją dokonaną w latach

1946—1996

ujawnią się

w wielkości 1% sumarycznych wpływów tej eksploatacji (a = 0,01).
Wykorzystując podane założenia wykonano obliczenia wiekowych obniżeń powierzchni
jakie mogą wystąpić pod wpływem dokonanej eksploatacji górniczej. Obliczenia te wykonano
programem S Z K O D Y , a wyniki przedstawiono na rysunku 7. Największe prognozowane
Sekcja II
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obniżenia wiekowe wynoszą 172 mm. Pozostałe prognozowane wskaźniki deformacji wiekowych wynoszą:
— nactiylenia terenu 1 mm/m,
— odkształcenia poziome ±0,6 mm/m,
— promień krzywizny terenu ±50 km.
Podane deformacje kwalifikują teren do I kategorii, przy czym w przeważającej części
będą to defonnacje mieszczące się w dolnym przedziale tej kategorii. Z upływem czasu
deformacje te będą ujawniały się, a ich oddziaływanie będzie się zmniejszało. Prognozowane
deformacje wiekowe nie będą miały istotnego wpływu na użytkowanie zabudowy i infrastruktury miasta Wałbrzycha, miast oraz gmin z nim sąsiadujących.

8. Sporządzenie oceny przydatności terenu do zabudowy
W zakresie sporządzania oceny przydatności do zabudowy terenu likwidowanego zakładu
górniczego nie ma wystarczających przykładów i doświadczeń. Przedstawiony w artykule
przykład jest jednym ze sposobów wykonywania prognoz deformacji i oceny przydatności
do zabudowy terenu likwidowanej kopalni.
Ocena ta została sporządzona na podstawie analizy przedstawionych w referacie danych
geologiczno-górniczych, wyników pomiarów deformacji powierzchni oraz prognozy spodziewanych jeszcze deformacji. Wyniki tej oceny naniesiono na mapę numeryczną, zawierającą
także kilka innych warstw tematycznych, określających ich lokalizację z zakresu: geologii
(rys. 1), dokonanej eksploatacji (rys. 2), prognozy deformacji zanikających (rys. 4) i wiekowych (rys. 7). Papierowa mapa wynikowa formatu 1 x 1,6 m przedstawiona będzie na
ł

obradach Szkoły.
Wszystkie warstwy mapy utworzono przy pomocy programu SURFER firmy Golden
Software jako pliki o formacie wewnętrznym (o rozszerzeniu SRF). Możliwy jest jednak
eksport tych plików w formacie DXF, co umożliwia ich wykorzystanie w innych systemach.
Potrzebne do ich skonstruowania pliki pomocnicze zawierające punkty, linie łamane lub
obszary zamknięte oraz rozkłady miąższości wyeksploatowanych parcel i rozkłady obniżeń
terenu utworzono wykorzystując system prognozowania deformacji SZKODY.
Położenia potrzebnych punktów zdigitalizowano przy pomocy edytora danych systemu
SZKODY, a następnie utworzono odpowiednie pliki pomocnicze, zawierające zgrupowane
tematycznie poszczególne obszary (np. obszary górnicze, granice miast i gmin, obszary
podtopień, obszary intruzji porfiru, obszary płytkiej eksploatacji), linie (np. wychodnie
uskoków, sztolnie, linie obserwacyjne) lub punkty (np. szyby, szybiki, punkty obserwacyjne).
Tematyczne grupy obszarów lub linii wprowadzano do mapy przy pomocy komendy Map
Load base map. Tematyczne grupy punktów — przy pomocy komendy Map\ Post. Potrzebne
etykiety punktów (np. nazwy szybów) zapisywano w plikach pomocniczych. Izolinie
miąższości oraz izolinie obniżeń tworzono przy pomocy komendy Map\ Contour na podstawie
wyliczonych przez system SZKODY ich wartości, rozmieszczonych w narożach regularnej
siatki punktów. Wartości te otrzymuje się w postaci plików o odpowiedniej strukturze
zdefiniowanej przez firmę Goleń Software i gotowych do wykorzystania w programie Surfer
(format GRD).Wszystkim tematycznym grupom danych nadano wewnętrzne nazwy (komendą
Editl Object ID), co umożliwia ich łatwą identyfikację w celu dokonania dowolnych zmian.
Sekcja II
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9. Stwierdzenia i wnioski
1. W wyniku eksploatacji górniczej w granicach likwidowanych WKWK odzyskano
około 470 min ton węgla kamiennego. Negatywnym skutkiem tej działalności jest zauważalne
przekształcenie rzeźby powierzchni terenu oraz jego deformacje, w tym obiektów budowlanych. Największe skutki dokonanej eksploatacji wyrażają się w:
— występowaniu nieciągłych deformacji terenu, typu zapadliskowego, spowodowanych
starą, płytką eksploatacją oraz wyrobiskami górniczymi, mającymi kontakt z powierzchnią
i nieciągłościach typu liniowego, spowodowanych głęboką eksploatacją i oddziaływaniem
uskoków tektonicznych,
— zmianie warunków wodnych; w trakcie eksploatacji wystąpił drenaż górotworu,
a obecnie w ramach likwidacji kopalń następuje odtwarzanie się poziomów wodonośnych,
które zagrażać mogą lokalnie powstawaniem podtopień, a w wypadku braku drożnego
systemu odwadniania,
— wypływie gazów kopalnianych (dwudenku węgla i metanu) na powierzchni terenu
przez spękany górotwór w związku z odtwarzaniem się poziomów wodonośnych w górotworze.
W wyniku oddziaływania dokonanej eksploatacji, na powierzchni powstają jeszcze
deformacje ciągłe:
— będące skutkiem zanikania wpływów dokonanej eksploatacji w rejonie szybu Julia
i eksploatacji antracytu; będą to deformacje I (w rejonie eksploatacji antracytu lokalnie II)
kategorii terenu górniczego i występować będą do 2001 roku,
— jako deformacje wiekowe, które oszacowano w odniesieniu do: obniżeń 170 mm, nachyleń
terenu 1 mm/m, odkształceń poziomych ±0,6 mm/m, a promieni krzywizn na 50 km, ich wpływ
na obiekty zagospodarowania powierzchni nie będzie miał istotnego znaczenia.
2. Zaproponowany sposób prognozowania deformacji wiekowych należy kontrolować
przez wykonywanie cyklicznych pomiarów przemieszczeń wybranych punktów na powierzchni, Zakończenie eksploatacji górniczej WKWK wymaga prowadzenia takich badań.
Do wytypowania punktów pomiarowych zaleca się wykorzystać wykonaną prognozę obniżeń
wiekowych.
3. Podczas eksploatacji górniczej w Wałbrzychu zgromadzono dużo doświadczeń w zakresie: technologii eksploatacji, likwidacji zagrożeń naturalnych, eksploatacji filarów ochronnych dla obiektów na powierzchni i szybów kopalnianych oraz ochrony powierzchni.
Przykładowo, eksploatacje w filarach ochronnych dla: wiaduktu PKP na trasie KłodzkoWałbrzych Główny oraz dla szybu Julia były pionierskie i stanowią duże osiągnięcie
w technice górniczej i ochronie terenów górniczych. Doświadczenia z eksploatacji górniczej
wałbrzyskich kopalń powinny być przedmiotem monograficznego opracowania.
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Suitability of the land surface for deyelopment in view of the
impact of operations conducted in the mining area of Wałbrzych
collieres
Abstract
The article contains a perfonned assessment of tłie suitability of tłie site of closed
Wałbrzychi mines for building, whicłi lias been documented in tlie form of layers of
a numerical map. Essential solutions słiown in tlie article are the following: presentation
of results of assessment comprisig an extensive scope of geological and mining data,
determination of the time of decline of deformations after the termination of expIoitation
depending on the depth of exploitation and the forecast of aged deformations.
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Firma Fasing-Moj to ponaS l i i | i t tradycji i doświadczenia w produkcji urządzeń
dla przemysłu, w tym w S2cz^||ln0ści dla górnictwa. W szerokiej gamie wyrobów
znajdują się także powszeclinie znane :;||;;;przemyśle wydobywczym sprzęgła, zarówno
elastyczne jak i hydrokinetyczne. S p | | | | | a hydrokinetyczne są produkowane w zakresach mocy do 160 kW. W źlfiisiiupełnienia własnej oferty, firma podjęła
kooperację w dystrybucji na rynek ^ b W j|f||ggieł światowego lidera w tej branży,
firmy brytyjskiej Fluidrive Co. Zakres p r z i l p i p n y c h mocy zawiera się w przedziale
od 0,2 kW do 1 220 kW — w przypadku s^lrzągllliihydrokinetycznych, a w przypadku
sprzęgieł z regulowanym stopniem wypełnienia'|h|||raniczonym stopniem wypełnienia
nawet do 10 000 kW.
Sprzęgła hydrauliczne Fluidrive są produkowĘ^iii^^^^^^
lat i stosowane w wielu
branżach przemysłu do napędu maszyn, przyklldi|i%|:.— przenośniki do pomp
zasilających kotły, kruszarki i duże wentylatory. P d p t ó l l coraz powszechniejszych
elektronicznych napędów, sprzęgła hydrauliczne F l u i d R | | | i j i ^ l e jeszcze mają wiele
do zaoferowania do układów napędowych tak o stałq||fi|||jkości obrotowej, jak
i o zmiennej.
Mamy przyjemność przedstawić poniżej opracowanie k i p i ^ t n i e porównujące
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zasady działania i parametry pracy sprzęgieł hydrokinetycź||^ćhiiiAr stosunku do
nowoczesnego elektronicznego napędu z regulacją napięcia i częs|piiwo§ci (VVVF).
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Układy sterowania z regulacją prędkości obrotowej są najczęściej stasofrine
w układach z obciążeniem momentem w drugiej potędze, takich jak w^^jlUcsPI;
i pompy odśrodkowe. W tych' przypadkach, nie tylko uzyskujemy zmienilplTioc
wyjściową z maszyny, ale również zmniejszamy wymaganą moc do jej napędu,
a więc w ten sposób oszczędzamy moc. Na przykład, w pompie odśrodkowej,
wymagana moc jest proporcjonalna do trzeciej potęgi prędkości (kW a N^). Jeśli
Artykuł promocyjny
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wymagane jest, by pompa pracowała tylko przy 80% znamionowej prędkości
obrotowej, to potrzeba do tego 51% mocy, która byłaby niezbędna przy znamionowej
prędkości obrotowej. Dlatego regulacja prędkości obrotowej zapewnia znaczną
oszczędność energii w porównaniu z innymi metodami, takimi jak tłumiki, zawór
dławiący i sterowanie tłokami skrzydełkowymi.

A. Urządzenie napędowe prądu zmiennego o regulowanej prędkości
obrotowej (przemiennik częstotliwości)
Większość urządzeń napędowych prądu zmiennego jest takiego typu, jaki
przedstawiono na rysunku 1. Napięcie sieciowe jest najpienA^ przetwarzane na prąd
stały. Napięcie stałe (zwykle nazywane instalacją prądu stałego) jest stosowane
do zasilania układów elektronicznych i jest podawane na wejście przetwornika prąd
stały — prąd zmienny (DC—AC). Blok przemiennika składa się z wielu elektronicznych
przełączników, wykonanych z tranzystorów bipolarnych z izolowaną bramką. Przez
sterowanie wyłączaniem tych urządzeń, wyjście fali napięciowej w kwadracie o zmiennych okresach zostaje uzyskane, co daje trójfazowe napięcie zmienne, o regulowanej
częstotliwości wyjściowej, zrealizowane w technice znanej jako modulacja fali
impulsowej (PWM). Ponieważ prędkość obrotowa silnika indukcyjnego jest proporcjonalna do częstotliwości sieci, zatem wahania częstotliwości powodują zmianę
prędkości obrotowej. Należy zwrócić uwagę na to, że w napędzie pokazanym na
rysunku zabudowano wejściowe i wyjściowe filtry zakłóceń na częstotliwościach
radiowych (RFI) oraz dławik prądu zmiennego w celu eliminacji zakłóceń emitowanych
do sieci elektrycznej, które mogą powstać wskutek stosowania takich urządzeń
napędowych.
Opcjonalny
filtr zakłóceń na
częstotliwościach
Dławik
AC

AC-DC
Przetwornik

DC'AC
Przemiennik

Opcjonalny
filtr RF!

3 fazowe
wejście

3 fazowe
do silnika
IMPULSY ZAPtONOWE

Prędkość|5r

odniesleniąi^

Rys. 1. Urządzenie napędowe prądu zmiennego

434

Promotion article

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

FLUIDRIVE
Kształt
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napięcia wyjściowego

Fala prostokątna wytworzona przez tranzystory bipolarne z izolowaną bramką
jest wykorzystana do wytworzenia symulacji przebiegu sinusoidalnego o zmiennej
częstotliwości, jak pokazano na rysunku 2. Należy zwrócić uwagę, że symulacja
nie jest doskonała. Błędy w symulacji powodują powstanie zniekształceń harmonicznych, które powodują powstanie trzech szkodliwych skutków:
1. Silnik pracuje mniej wydajnie, czasami wymaga regulacji parametrów znamionowych. W przypadku silników starszych, nie zalecana jest modulacja fali
impulsowej (PWM).
2. Zakłócenia powodują, że wyższe harmoniczne dostają się do sieci zasilającej,
stwarzając tym samym problemy dla innych użytkowników, stosowanych maszyn
i urządzeń podłączonych do sieci.
3. Zakłócenia są również emitowane do środowiska, powodując zakłócenia na
częstotliwościach radiowych (RFI). To może stworzyć większe problemy w stosunku
do wszystkiego, co związane jest z działaniem fal radiowych.
Zniekształcenia harmoniczne mogą być zminimalizowane przez włączenie do
obwodu dławików lub filtrów RFI. Klient powinien być zapewniony o tym, że
elementy te stanowią część dostawy, ponieważ są to bardzo kosztowne urządzenia.

+ ve

- ve

Zmienna częstotliwość
Rys. 2. Symulacja modulacji fali impulsowej (PWM) na przebiegu sinusoidalnym
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B. Sprzęgło hydrauliczne o zmiennej prędkości obrotowej
Zasadnicze sprzęgło hydrauliczne
Rysunek 3 przedstawia proste sprzęgło hydrauliczne. W momencie uruchomienia
silnika można tylko dostrzec stronę wejściową sprzęgła hydraulicznego, które jest
całkowicie odizolowane od obciążenia. Kiedy napędzany wirnik rusza, podnosi się
poziom oleju w tłoku zaworowym, a następnie przepływa do elementu udarowego
w prowadnicy. Następnie prowadnica zawraca olej do wirnika.
Ścieżka oleju tworzy zawirowanie, które przenosi energię z silnika poprzez wirnik
do prowadnicy, a stamtąd do wału wyjściowego. Im większa ilość oleju w zawirowaniu,
tym większa energia jest przenoszona, a tym samym skuteczniejszy jest napęd
maszyny; im mniej oleju w zawirowaniu, tym napęd maszyny jest mniej efektywny.
Sprzęgło jest zaprojektowane tak, że olej jest stopniowo wprowadzany do zawirowania, by zapewnić łagodne przyspieszenie pod obciążeniem.

Wirnik pompowy

Wirnik turbinowy

Uszczelka

Obudowa

Zawirowanie oieju

Rys. 3. Sprzęgło hydrauliczne o ustalonej prędkości obrotowej
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Sprzęgło o regulowanym poziomie wypełnienia
Sprzęgło hydrauliczne o zmiennej prędkości obrotowej lub z regulacją poziomu
oleju (rys. 4) pracuje w podobny sposób jak sprzęgło o stałej prędkości obrotowej,
za wyjątkiem zjawiska zmiany poziomu oleju podczas zawirowania, która to zmiana
jest regulowana przy pomocy rury czerpalnej, Olej podlega cyrkulacji przez pompę,
która jest napędzana przez wał wejściowy lub przez silnik elektryczny.
Siłownik reguluje położenie rury czerpalnej, a tym samym poziom oleju w zawirowaniu; im większa ilość oleju, tym prędkość obrotowa jest większa, im mniejsza
ilość oleju, tym prędkość obrotowa mniejsza. Dla dowolnego położenia czerpaka,
taka sama ilość oleju jest pompowana do obwodu i powraca do zbiornika, a więc
zapewniona jest idealna równowaga przepływu oleju.
Siłownik może być regulowany ręcznie, zdalnie lub sygnałem sterowniczym, by
zapewnić regulację prędkości obrotowej od wartości zero do znamionowej.
W uzupełnieniu należy dodać, że zapewnienie regulacji prędkości obrotowej
możliwe jest przez stosowanie sprzęgła hydraulicznego o zmiennej prędkości, co
gwarantuje przeprowadzenie łagodnego rozruchu pod obciążeniem.

Rys. 4. Sprzęgło hydrauliczne z regulacją poziomu oleju lub o zmiennej prędkości obrotowej
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Porównanie cen
Rysunek 5 przedstawia typowe całkowite porównanie cenowe pomiędzy urządzeniem napędowym prądu zmiennego o regulowanej prędkości obrotowej i sprzęgłem
hydraulicznym.
Ogólnie, urządzenie napędowe prądu zmiennego o regulowanej prędkości obrotowej jest bardziej kosztowne dla mocy mniejszych, czyli około 200 kW. Sprzęgła
hydrauliczne stosowane do tych zakresów mocy, które są do nabycia na rynku,
są łatwe w obsłudze, mają obudowę ognioszczelną i można ich używać w środowisku
agresywnym.
Skoro jest mowa o przenoszonych mocach, należy stwierdzić, że urządzenia
napędowe prądu zmiennego o regulowanej prędkości obrotowej stają się coraz
kosztowniejsze i ogólnie trudniej dostępne.
Kiedy wymagane lub zalecane jest wysokie napięcie, wówczas standardowe
urządzenie napędowe prądu zmiennego o regulowanej prędkości obrotowej musi
być zasilane z transformatora. Taki układ zasilania jest bardzo kosztowny.
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Rys. 5. Typowe koszty zakupu
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FLUIDRIYE
Podsumowanie korzyści wynikających ze stosowania sprzęgieł
hydraulicznych o regulowanej prędkości obrotowej
Przy wyborze układu napędowego należy przedstawić konstruktorowi lub użytkownikowi
korzyści, jakie można uzyskać przez stosowanie sprzęgła hydraulicznego o regulowanej
prędkości w porównaniu z innymi układami. Sprzęgła o regulowanej prędkości obrotowej
mają wiele zalet, podobnie jak trakcyjne sprzęgła o stałym napełnieniu (np. łagodny
rozruch, wyrównany moment obrotowy, izolacja drgań itp.) oraz bardzo szerokie możliwości
stosowania w układach o zmiennej prędkości obrotowej.
Zarówno sprzęgła hydrauliczne, jak i urządzenia regulacyjne elektroniczne, mają
swoje zalety jakościowe i powody, by zostały zastosowane do regulacji prędkości
obrotowej, tym niemniej poniżej przedstawiamy korzyści wynikające ze stosowania
sprzęgieł hydraulicznych o regulowanej prędkości obrotowej:
1. Niższy koszt wstępny.
2. Możliwość stosowania standardowych silników klatkowych bez uprzedniej
regulacji parametrów znamionowych.
3. Odpowiednie dla każdego środowiska, nie wykluczając środowisk szkodliwych
i niebezpiecznych, oznaczonych EXd.
4. Konsenwacja profilaktyczna możliwa przy układzie sprzężonym, zapewniająca
dużą niezawodność.
5. Brak zakłóceń sieci energetycznej lub częstotliwości radiowych przy stosowaniu
sprzęgła hydraulicznego.
6. Moment obrotowy przeciążeniowy możliwy do uzyskania w czasie rozruchu,
zapewniający zmniejszenie tarcia przy dużym obciążeniu.
7. Nie wymaga zasilania elektrycznego, które mogłoby mieć niekorzystny wpływ
na działanie urządzenia.
8. Nie wymaga zatrudnienia specjalistów-elektroników na miejscu montażu
i użytkowania oraz nie jest wymagany personel elektroników-konserwatorów.
9. Możliwość stosowania w układach napędowych większej mocy, niż zapewniają
to tylko układy elektroniczne.
10. Może doprowadzać olej smarowniczy do silnika i/lub napędzanej maszyny,
eliminując w ten sposób potrzebę kosztownego systemu smarowania.
11. Może być stosowany przy dowolnym napięciu zasilającym i dowolnej
częstotliwości.
12. Nie wymaga zmiany układu elektrycznego.
13. Długi okres żywotności — części zamienne do sprzęgieł możliwe do nabycia
przez okres 50 lat.

Wnioski
Sprzęgła hydrauliczne w dalszym ciągu odgrywają znaczącą rolę w układach
przenoszenia mocy o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej. Ich plusy nie są
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jeszcze w pełni docenione przez inżynierów, którzy zostali przygotowani do stosowania
wyłącznie układów elektronicznych. Sprzęgło hydrauliczne ma wiele zalet, dzięki
którym przewyższa układy elektroniczne do regulacji prędkości obrotowej, jest jednak
rozwiązaniem alternatywnym, szczególnie do stosowania tam, gdzie występują
ciężkie rozruchy, stałe obciążenie momentem obrotowym lub regulacja prędkości
pod obciążeniem dla mocy średnich i małych.
Przed wyborem zastosowania układu elektronicznego lub rozruchowego, klient
powinien być w pełni świadomy względnych korzyści, jakie wynikają ze stosowania
sprzęgieł hydrokinetycznych I dokonać właściwego wyboru.
Wyłącznym dystrybutorem sprzęgieł firmy Fluidrive na rynku polskim jest:
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Niezawodność, a dyspozycyjność maszyn i urządzeń w procesach
eksploatacji podziemnej złóż
Słowa kluczowe
Maszyny górnicze - niezawodność — dyspozycyjność - awarie - obsługa
obsługa zapobiegawcza - czas niezdatności - średni czas między awariami

naprawcza

Streszczenie
Wysoka dyspozycyjność maszyn i urządzeń jest jednym z kluczowych czynników
rzutujących na rentowność kopalń. Jest ona nierozerwalnie związana z ich niezawodnością,
oraz z czasami obsługi. W artykule dyskutowane są problemy związane ze wskaźnikami
niezawodności, ich określaniem oraz interpretacją. Omawiane są również czynniki wpływające
na czas niezdatności (downtime) maszyn i urządzeń, oraz możliwości i korzyści wynikające
z analizy w tym zakresie. W artykule podkreślono znaczenie jakości i ilości danych
kopalnianych odnośnie awarii, potrzebę normalizacji stosowanych definicji i pojęć, oraz
konieczność ściślejszej współpracy pomiędzy użytkownikami i producentami maszyn. Bez
spełnienia tych warunków osiągnięcie zauważalnej poprawy może okazać się trudne.

1. Wstęp
Podstawą nowoczesnego górnictwa jest stale rosnący poziom mechanizacji i automatyzacji
poszczególnych faz procesu eksploatacji. Procesy te same w sobie nie zapewnią jednak
wysokiej rentowności zakładu górniczego, jeśli nie towarzyszy im wysoki stopień wykorzystania posiadanego sprzętu. Ten ostatni może być osiągnięty poprzez wzrost niezawodności
maszyn i urządzeń, usprawnienie obsługi naprawczej i zapobiegawczej, oraz poprawę
organizacji pracy. Podjęcie konkretnych działań w tym zakresie, zarówno przez producentów
sprzętu, jak i jego użytkowników wymaga jednak gruntownej, oraz możliwie obiektywnej
oceny sytuacji opartej na wiarygodnych danych. W niniejszym artykule zostaną omówione
zależności rzutujące na dyspozycyjność i wykorzystanie maszyn i urządzeń w zakładach
górniczych. Przedyskutowane zostaną
również sposoby zwiększenia efektywnego czasu
pracy i problemy z tym związane. Rozważania będą oparte głównie o wyniki i wnioski
z prac prowadzonych przez autora w kopalniach rudnych na terenie Kanady we współpracy
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z firmą Tamrock, znanym producentem maszyn i urządzeń dla górnictwa podziemnego
i odkrywkowego. Autor jest w pełni świadomy, że niektóre elementy dyskutowane w niniejszym artykule niekoniecznie pasują do realiów niektórych zakładów górniczych w Polsce,
niemniej uważa, że wymiana poglądów w tym zakresie może być owocna dla wszystkich
zainteresowanych. Z uwagi na brak odpowiednich materiałów źródłowych, używana w niniejszym artykule terminologia z zakresu niezawodności jest zgodna z polskimi tłumaczeniami
podanymi w brytyjskiej normie BS 4778 (1991).

2. Czynniki wpływające na faktyczny czas pracy maszyn i urządzeń
Wraz z postępującą mechanizacją i automatyzacją kopalń rud metali, koszty eksploatacji
maszyn i urządzeń odgrywają coraz większą rolę w budżecie zakładów górniczych. Przykładowo, dla wozów ładująco-odstawczych roczne wydatki na ich obsługę (tak naprawczą
jak i zapobiegawczą) osiągają 25% ceny ich zakupu (Paraszczak i in. 1996). Te ostatnie
sięgają setek tysięcy dolarów, a nawet jak w wypadku niektórych wozów wiertniczych,
nawet miliona dolarów. Z uwagi na to, dla użytkownika jest niezwykle istotne, aby posiadany
sprzęt był wykorzystywany w maksymalnym stopniu. Każdy zakład górniczy dysponuje
w ciągu roku ściśle określonym, nominalnym czasem pracy, zależnym od liczby dni
roboczych w roku, oraz od organizacji pracy (liczba zmian i godzin pracy na zmianę).
Faktyczny czas pracy maszyn jest jednak znacznie krótszy, co ilustruje poniższy schemat
(rys. 1).
NOMINALNY CZAS
FUNKCJONOWANIA ZAKŁADU

1
TEORETYCZNY
CZAS PRACY

PRZERWY
REGULAMINOWE

I

I
CZAS ZDATNOŚCI
(DYSPOZYCYJNOŚCI)

CZAS
NIEZDATNOŚCI

I
FAKTYCZNY CZAS
PRACY MASZYNY

CZAS
NIEWYKORZYSTANY
(przestoje)

OPÓŹNIENIA
(WYCZEKIWANIE)

OBSŁUGA
ZPOBIEGAWCZA

OBSŁUGA
NAPRAWCZA

Rys. I. Czynniki wpływające na wykorzystanie nominalnego czasu pracy maszyn i urządzeń
Fig. 1. Factors affecting nominał equipment working time

Na podstawie rysunku 1 można stwierdzić, że na efektywny czas pracy maszyn istotny
wpływ mają:
— stopień wykorzystania maszyn i urządzeń w ramach czasu gdy są one zdatne do
użytku (czyli w pełni sprawne mechanicznie),
— częstotliwość występowania awarii, integralnie związana z niezawodnością,
— czas trwania obsługi naprawczej i zapobiegawczej,
— opóźnienia w procesie obsługi, wpływające na wydłużenie czasu niezdatności.
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Pierwszy z tych czynników jest nieodłącznie związany z organizacją pracy w zakładzie
górniczym oraz z gospodarowaniem posiadanym sprzętem i siłą roboczą, wobec czego nie
będzie on szczegółowo dyskutowany w niniejszym artykule. Jest rzeczą oczywistą, że
podstawowe znaczenie mają awarie sprzętu. Powodują one utratę zdolności do wykonywania
pracy użytecznej przez maszynę, oraz pociągają za sobą konieczność wykonania napraw.
Częstotliwość występowania awarii jest związana przede wszystkim z niezawodnością maszyn
(poprawność konstrukcji, jakość wykonania i jakość użytych części), ale mają na nią także
istotny wpływ warunki pracy oraz stopień wyszkolenia operatorów i pracowników obsługi.
Zagadnienia związane z niezawodnością i obsługą maszyn górniczych będę dyskutowane
w następnych rozdziałach. Dla ich zilustrowania posłużono się rezultatami prac badawczych
na temat niezawodności i obsługiwalności maszyn górniczych (głównie wozów ładującoodstawczych) przeprowadzonych w kilku kopalniach podziemnych na terenie Kanady.

3. Niezawodność maszyn i urządzeń oraz jej wymiernosc
Według powszechnie używanych definicji, niezawodność to prawdopodobieństwo, że
dany obiekt (element, podzespół, czy maszyna) może wykonywać czynności lub funkcje
dla których został zaprojektowany, w określonych warunkach, podczas danego przedziału
czasu {BS 4778 1991). Maszyny i urządzenia górnicze, zwłaszcza w kopalniach podziemnych,
pracują w niezwykle trudnych warunkach, nieporównywalnych z innymi dziedzinami przemysłu. Sprzyja to występowaniu awarii, które pociągają za sobą znaczne koszty wynikające
z utraty pewnej części produkcji, a także z konieczności wykonania napraw (części zamienne,
robocizna, energia, zużycie narzędzi, itp.). Straty produkcji są trudne do uniknięcia, jako
że mało który zakład górniczy stać dziś na zakup maszyn o wartości kilkuset tysięcy
dolarów, które będąc w pełni sprawne pozostawałyby w rezerwie, na wypadek wystąpienia
problemów ze sprzętem desygnowanym do pracy. Wysoka niezawodność staje się więc
zagadnieniem niezwykle ważnym. W tym miejscu nasuwa się jednak kilka istotnych pytań:
— Jaka jest aktualnie niezawodność stosowanych maszyn i urządzeń?
— Jakie wartości (progi) powinny być osiągnięte w najbliższej i dalszej przyszłości?
— Jakie kroki należy podjąć, aby te cele osiągnąć?
Aby móc odpowiedzieć na te pytania, musimy dysponować wskaźnikiem, lub miarą
charakteryzującą niezawodność. Jednym z powszechnie stosowanych jest średni czas funkcjonowania między uszkodzeniami (ang. „Mean Time Between Failures"), znany pod
symbolem „MTBF". Ten właśnie skrót będzie używany w dalszej części artykułu. Wskaźnik
ten może być obliczony w oparciu o analizę danych o awariach i ich następstwach. MTBF
jest najczęściej wyrażany w jednostkach czasu, ale może on być podany na przykład jako
liczba cykli, lub obrotów między uszkodzeniami. Jednostki w jakich wyrażany jest MTBF
mają istotne znaczenie dla jego późniejszej interpretacji, który to problem będzie jeszcze
dyskutowany w dalszej części artykułu. Dla potrzeb scharakteryzowania niezawodności
można również używać wskaźnika oznaczonego skrótem „MTBM" (Mean Time Between
Maintenance), czyli średni czas funkcjonowania między obsługami. W przeciwieństwie do
MTBF, MTBM uwzględnia również obsługę zapobiegawczą (ang. preventive
maintenance).
Jest w tym dużo słuszności, jako że przeglądy okresowe, aczkolwiek nie są same awariami,
to jednak eliminują maszynę z „ruchu" na pewien czas. Znajomość MTBF, lub MTBM
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może byc bardzo przydatna w praktyce do identyfikacji podzespołów, a nawet części, które
są krytyczne z punktu widzenia częstotliwości awarii, a także do celów porównawczych.
Temat ten będzie poruszony w rozdziale poniżej.
3.1. MTBF j a k o
górniczych

wskaźnik

charakteryzujący

niezawodność

maszyn

Dysponując wskaźnikiem jakim jest MTBF można scharakteryzować poziom niezawodności maszyn i urządzeń stosowanych w kopalniach podziemnych. Przegląd literatury
wykazuje, że prace poświęcone temu zagadnieniu w górnictwie rudnym są raczej nieliczne
(Dhilion, Anude 1992), z czego większość dotyczy wozów ładująco-odstawczych (Kumar
1990, Paraszczak, Perreault 1994, Runciman i in. 1995, Paraszczak i in. 1996, 1997,
Yagenas i in. 1997). Z uwagi na brak jednolitej, znormalizowanej terminologii oraz pewne
różnice w metodologii sprawiają, że bezpośrednie porównanie wyników może być niekiedy
ryzykowne. W tej sytuacji, w niniejszym artykule poruszane będą głównie prace własne
autora.
W latach 1994—1997, we współpracy z firmą Tamrock i przemysłem w dwóch
podziemnych kopalniach złota w prowincji Quebec przeprowadzono badania nad niezawodnością wozów ładująco-odstawczych (Paraszczak, Perreaplt 1994, Paraszczak, Grammond
1996, Paraszczak i in. 1997). Analizie poddano ładowarki o napędzie spalinowym typu
Toro 450D o nośności łyżki 12 000 kg oraz EJC-2łO o nośności łyżki 9500 kg. Szczegółowe
dane na temat awarii, które w znaczącej części zostały zebrane i sprawdzone przez
wykonujący pracę zespół, obejmowały okres kilkunastu miesięcy. Wzięto również pod
uwagę wszystkie obsługi zapobiegawcze. W przypadku ładowarek Toro dysponowano danymi
od dnia, w którym fabrycznie nowe maszyny zostały dostarczone do kopalni. Dane te
usystematyzowano i poddano wnikliwej analizie niezawodnościowej. Należy tu dodać, że
w rozważaniach pominięto awarie będące wynikiem działania sił wyższych (np. osunięcie
się skał na maszynę) oraz wyraźnych błędów operatorów (wypadki). W tabeh 1 przedstawiono
otrzymane w ten sposób wartości średniego czasu między obsługami MTBM (z uwzględnieniem obsługi zapobiegawczej) oraz średniego czasu między awariami MTBF,
Tabela 1. Wartości średniego czasu między obsługami (MTBM), oraz między awariami (MTBF)
dla analizowanych grup ładowarek
Table 1. Mean Time Between Maintenance (MTBM) and Between Failures (MTBF) for LHDs studied

Kopalnia

Typ
ładowarki

Średni wiek

Zakres MTBM

Średnia wartość

maszyn w grupie

dla grupy maszyn

[motogodziny]

[motogodziny]

MTBM
(dla grupy)
[motogodziny]

Średnia wartość
MTBF
(dla grupy)
[motogodziny]

A

Toro 450D

3 563

23,6—34,1

27,0

31,7

B

Toro 450D

3 509

31,8—33,5

33,1

36,2

B

EJC-210

14 350

12,9—20,9

15,9

16,5

Jak łatwo zauważyć, ładowarki Toro 450D wymagają interwencji obsługi technicznej
niemal dwukrotnie rzadziej, przy czym MTBF w kopalni B jest korzystniejszy niż w ko444
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palni A. Może to byc wynikiem większej troskliwości o sprzęt, a także lepszego wyszkolenia
i motywacji pracowników obsługi (patrz także rozdz. 4.2). Znaczna różnica pomiędzy
wartościami MTBF dla ładowarek Toro i EJC jest niewątpliwie związana w dużym stopniu
ze średnim przebiegiem (wiekiem) analizowanych grup maszyn. Ten fakt potwierdza
rysunek 2, sporządzony dla ładowarek EJC-210 przy uwzględnieniu starszycłi danych
z kopalni B (Paraszczak, Perreault 1994), kiedy to przebieg tych maszyn był znacznie
niższy.
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Rys. 2. MTBF w funkcji wieku ładowarek
Fig. 2, MTBF as a function of machinę age expressed in engine hours

Niezawodność wyrażona za pomocą MTBF maleje wraz z wiekiem maszyn, przy czym
wyraźny spadek jest zauważalny po upływie 5000 motogodzin. W późniejszym okresie
staje się on łagodniejszy. Wykres ten świadczy wymownie o narastaniu intensywności
uszkodzeń z wiekiem, przecząc często lansowanym twierdzeniom, że dla urządzeń mechanicznych można przyjąć ten parametr za stały. Posiadane dane należy więc sprawdzać pod
kątem stwierdzenia jaki rozkład prawdopodobieństwa najlepiej odwzorowuje ich charakter.
Wracając do tabeli 1 warto również przyjrzeć się wartościom MTBM w porównaniu
z MTBF. Wynosi ona od 10—15% dla ładowarek Toro, natomiast w wypadku maszyn
EJC-210 jest ona prawie niezauważalna. W drugim przypadku świadczy ona o stosunkowo
niewielkim udziale obsługi zapobiegawczej w ogólnej liczbie interwencji. Interesujące jest
również porównanie uzyskanych wartości MTBF z liczbami podawanymi przez innych
autorów. Yagenas i in. (1997) analizowali pracę ładowarek firmy John Clark (JCI) w kopalni
niklu w prowincji Ontario, otrzymując dla analizowanej grupy maszyn o średnim przebiegu
4000 godzin, MTBF w granicach od 9.1 —10,4 motogodzin. Liczby te wydają się być
zdecydowanie niekorzystne, jednakże, z uwagi na możliwe różnice w założeniach i metodologii
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obliczeń, porównania takie należy traktować z pewną ostrożnością. Wynika z tego istotna
potrzeba unifikacji terminologii i procedury obliczeń.
Warto w tym miejscu napomknąć o badaniach poświęconych dyspozycyjności zautomatyzowanych wozów wiertniczych długootworowych (longhole drills) w jednej z kopalń
niklu na terenie prowincji Ontario. Celem tych prac było zidentyfikowanie wąskich gardeł
stojących na przeszkodzie zwiększenia wydajności tychże wozów pracujących pod ziemią,
ale sterowanych z powierzchni (patrz także rozdz.4). Prowadzono tam szczegółowy chronometraż wszystkich elementów czasu pracy, oraz zbierano i analizowano szczegółowo
dane na temat awarii. MTBF został tam obliczony zarówno w skali godzin pracy (zmianowych), jak i w godzinach pracy wiertarek udarowych (percussion hours). Niestety, z uwagi
na klauzulę tajności, szczegółowe dane nie mogą tu być przytoczone.
Znajomość MTBF, lub MTBM dla maszyn traktowanych jako system w całości, jest
niewątpliwie przydatna dla wstępnej oceny niezawodności, oraz dla celów porównawczych.
Nie wystarcza ona jednak do identyfikacji podzespołów i elementów krytycznych dla
poprawnego funkcjonowania maszyny. Aby takie informacje uzyskać, należy więc zejść na
niższy stopień hierarchii maszyny, czyli do podzespołów. W omawianych pracach ładowarki
uznano za system złożony z 10 podzespołów pracujących w układzie szeregowym. Usystematyzowane i zweryfikowane zostały wnikliwie przeanalizowane w celu zidentyfikowania
ich rozkładów, oraz sprawdzone z uwagi na ewentualne występowanie tendencji. W rezultacie
otrzymano wartości średniego czasu między awariami MTBF dla wszystkich rozważanych
podzespołów. Dla przykładu, w tabeli 2 wymienione zostały 4 podzespoły ładowarek Toro
450D o najniższej wartości MTBF, co odpowiada największej intensywności awarii.
Tabela 2. Krytyczne podzespoły wozów ładująco-odstawczych Toro 450D z uwagi na średni czas między
kolejnymi awariami (MTBF) wyrażony w motogodzinach
Table 2. Critical subsystems of the Toro 450D LHD with regards to Mean Time Between Failures (MTBF)
expressed in engine hours
i
Kopalnia A
Podzespół

Kopalnia B
MTBF

Podzespół

MTBF

Elektryczny

74

Elektryczny

77

Rama*

15

Rama*

94

Silnik

84

Silnik

100

Układ hydrauliczny

248

Układ hydrauliczny

202

* Obejmuje ramę jako taką, system smarowania, wysięgnik, sworznie łyżki i kabinę operatora.

Warto zwrócic uwagę, że mimo występujących różnic w charakterze pracy maszyn
w obu kopalniach, kolejność czterech podzespołów wymagających najczęstszych interwencji
jest w obu przypadkach identyczna, oraz że dane liczbowe są bardzo zbliżone. Podobieństwo
rezultatów odnośnie niezawodności podzespołów wskazuje na pewne prawidłowości w zachowaniu ładowarek, istotne dla producenta maszyn. Źródłem dodatkowych informacji jest
rozkład czasów pomiędzy awariami. Z rezultatów wynikało, że w znacznej ilości przypadków
najlepsze przybliżenie dawał nie rozkład wykładniczy (zakładający stałą intensywność
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uszkodzeń), ale rozkład Weibulla. Sprawdzenie rozkładów z uwagi na to, który z nich
najlepiej odwzorowuje dane rzeczywiste, pozwoliło na ujawnienie tendencji odnośnie intensywności uszkodzeń. I tak na przykład podzespół „rama" wykazywał narastającą intensywność uszkodzeń w obu kopalniacłi, dającą się wytłumaczyć skutkami eksploatacji
w trudnych warunkach. Z kolei, jeśli chodzi o silniki, analiza wykazała trend malejący.
Ten ostatni fakt potwierdzały zresztą wartości „pośrednie" MTBF obliczone w kopalni B.
Wartości MTBF dla silników przy przebiegach 2340 i 3500 motogodzin wynosiły odpowiednio
ok. 90 i 100 godzin. Poprawa ta wynika najprawdopodobniej z zakończenia okresu docierania.
Tego typu analizę należałoby kontynuować do poziomu komponentów i części, aby na jej
podstawie ustalić „najsłabsze ogniwa" rozważanych maszyn. Niestety, aktualny sposób ewidencjonowania danych w rozważanych kopalniach nie dostarcza wystarczającej ilości wiarygodnych
informacji, aby zejść z analizą do poziomu części. W konsekwencji, ten etap, bodaj czy nie
najważniejszy, nie został zrealizowany. Problem z charakterem, jakością i ilością danych kopalnianych jest zresztą odnotowywany także przez innych autorów (Kumar 1990, Runciman i in.
1995). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest fakt, że stosowane formularze są opracowane
głównie pod kątem sprawozdawczości, a nie analizy niezawodnościowej. Należy przy tym dodać,
że ewidencjonowana jest znaczna ilość danych, które na dalszym etapie nie są do niczego
wykorzystywane. Taka polityka sprawia niestety, że pracownicy wypełniający formularze, nie
widząc jasno celu tej działalności robią to często niestarannie. Podczas wspomnianych wcześniej
badań wozów wiertniczych uzyskano bardzo interesujące rezultaty posługując się specjalnie
w tym celu opracowanymi kwestionariuszami, modyfikowanymi w miarę postępu prac. Racjonalizacja stosowanych procedur i formularzy służących do ewidencji danych na temat awarii,
wpłynęłaby na poprawę ich jakości i ilości, nie pozbawiając przy tym kopalni informacji
koniecznych dla sprawozdawczości i planowania. Taka modyfikacja pozwoliła by również pominąć
setki zbędnych informacji, które skutecznie wypełniają segregatory i dyskietki komputerowe,
a nie są nigdy wykorzystywane.
3.2. W p ł y w

stosowanych

jednostek

na

wartości

liczbowe

MTBF

Przy okazji warto zwrócić uwagę na pewien bardzo istotny aspekt, a mianowicie na
to, w jaki sposób jest obliczany średni czas między kolejnymi awariami (MTBF). W naszym
przypadku przyjęliśmy godziny pracy silnika zakładając, że odpowiada to w przybliżeniu
godzinom pracy ładowarki. Wyrażenie MTBF w jednostkach czasu odnoszonych do nominalnej liczby godzin pracy na dobę, lub w skali czasu kalendarzowego może okazać się
mylące, co ilustruje poniższy przykład (tab. 3).
Proszę zwrócić uwagę, że intensywność występowania awarii w obu przypadkach jest
taka sama, ale stopień wykorzystania maszyn i nominalny czas pracy kopalni sprawiają,
że MTBF wyrażony w godzinach „kalendarzowych" różni się w istotny sposób. Jeśli więc
bez oglądania się na sposób obliczania MTBF porównamy ostatni wiersz tabeli 3> to
maszyny użytkowane w kopalni „ABC" wydadzą nam się bardziej niezawodne niż te
w kopalni „XYZ", co jest nieprawdą. I tak na przykład MTBF obliczony dla ładowarek
Toro w kopalni A wydawał się być blisko trzykrotnie niższy (!) w porównaniu z nieco
większymi ładowarkami eksploatowanymi w jednej z kopalń szwedzkich. Po przeanalizowaniu
sposobu obliczania MTBF, różnica ta zmalała do ok. 25%. Z powyższego rozumowania
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Tabela 3. Wpływ używanych jednostek na wartość liczbową MTBF
Table 3. Influence of time units onto MTBF values
Kopalnia ABC

Kopalnia XYZ

2 zm. * 10 godz.

3 zm. * 8 godz.

Stopień wykorzystania czasu dyspozycyjnego

45%

55%

MTBF w motogodzinach

30,0

30,0

MTBF w godzinach pracy kopalni

66,7

55,6

MTBF w godzinach „kalendarzowych"

80,0

55,6

Układ dnia roboczego

wyciągnąc należy jeden niezwykle istotny wniosek: nie patrzmy bezkrytycznie na sypane
nam z rękawa liczby mające świadczyć o wyższości danej maszyny nad innymi, czy też
0 nienagannej pracy służb utrzymania, dopóki nie poznamy dokładnie sposobu w jaki
zostały one obliczone.
W tym miejscu należy również podkreślić że MTBF, jakkolwiek powszechnie uznany
jako miernik niezawodności, wyrażony w jednostkach czasu (rip. godziny) może okazać
się mało miarodajny. I tak użycie godzin pracy silnika jako jednostki MTBF nie jest
pozbawione pewnego błędu, jako że nie odzwierciedla w pełni intensywności pracy tej
maszyny (dystans pokonywany z załadowaną łyżką, nachylenia dróg kopalnianych, zrzut
urobku do zsypni czy też ładowanie wywrotki, itp.). Wskazane jest aby miernik niezawodności
nawiązywał do specyfiki pracy maszyny czy jej podzespołu, który ma charakteryzować.
1 tak autor jest zdania, że niezawodność ładowarek należałoby wyrazić jako średnią pracę
wykonaną między awariami, a więc przykładowo w tono-kilometrach, a niezawodność
wiertarki w odwiercanych metrach, lub lepiej w godzinach udarowych (percussion hours),
tak jak zrobiono to we wspomnianej wcześniej pracy dotyczącej efektywności wozów
wiertniczych. Chociaż w chwili obecnej uzyskanie danych umożliwiających obliczenie MTBF
w tego typu jednostkach należy uznać za trudne, sytuacja ta winna ulec poprawie w niedalekiej
przyszłości. Producenci zmierzają w kierunku rejestrowania danych, które pozwoliłyby na
precyzyjniejsze diagnozowanie stanu maszyn oraz na analizę związków pomiędzy poszczególnymi parametrami pracy, a awariami. Przykładem mogą tu być prace firmy Tamrock
nad systemem CECAM (Kallio i in. 1998). CECAM (Computerized Eąuipment Control
and Monitoring) służy do zbierania i analizowania danych dotyczących stanu maszyn,
a także dostarcza danych produkcyjnych. Ma to na celu usprawnienie planowania obsługi
maszyn oraz podejmowania decyzji dotyczących planowania wydobycia. Prace nad zastosowaniem systemu CECAM w wozach ładująco-odstawczych i w wywrotkach kopalnianych
są poważnie zaawansowane.
3.3. I n t e r p r e t a c j a MTBF j a k o
efektywność maszyn

wskaźnika

charakteryzującego

MTBF, czyli średni czas funkcjonowania między awariami jest bardzo użytecznym
wskaźnikiem charakteryzującym niezawodność maszyn, ich podzespołów lub części. Nie
powinien on jednak być rozpatrywany w oderwaniu od czasu niezdatności (downtime) co
448

Section II

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
ilustruje poniższy przykład. Maszyny „1" i „2" cłiarakteryzują się średnimi czasami między
awariami (MTBF) odpowiednio 40 i 60 godzin, oraz średnimi czasami niezdatności (MDT)
odpowiednio 8 godzin i 15 godzin. Jeśli na tej podstawie obliczymy dyspozycyjność obydwu
maszyn, to dla „1" wyniesie ona 83,3%, natomiast dla „2" tylko 80%. Przykład ten dobitnie
dowodzi, że MTBF nie powinien być traktowany jako Jedyny wskaźnik charakteryzujący
„wartość" maszyny czy urządzenia w kategoriach ich skuteczności w pracy. W tym
kontekście niezawodność, aczkolwiek mająca kluczowe znaczenie dla dyspozycyjności
maszyny, nie może być rozważana w oderwaniu od innych czynników, takich jak chociażby
„obsługiwalność" (ang. maintainability).

4. Wpływ obsługiwalności na dyspozycyjność maszyn i urządzeń
W ciężkich warunkach kopalń podziemnych pracujące tam maszyny ulegają awariom.
W ich efekcie konieczne jest podjęcie działań mających na celu przywrócenie maszyny do
stanu pełnej funkcjonalności (ang. upstate). Ponadto, maszyny i urządzenia są poddawane
planowej obsłudze zapobiegawczej (ang. preventive maintenance), której celem jest zapobieżenie awariom, a tym samym zmniejszenie czasu nieplanowanej obsługi naprawczej. Jest
rzeczą oczywistą, że czas niezdatności {downtime) silnie rzutuje na dyspozycyjność. Jest
on definiowany jako czas upływający od chwili wystąpienia awarii, lub planowego wyłączenia
maszyny z ruchu w celu obsługi zapobiegawczej, aż do momentu, gdy maszyna odzyskuje
pełną sprawność techniczną. Jak wynika z rysunku l, na czas niezdatności składa się nie
tylko czas obsługi naprawczej i zapobiegawczej, ale także związane z nimi opóźnienia
i przestoje (wyczekiwanie), dyskutowane w rozdziale 4.3. Posiadając odpowiednie dane na
temat obsługi i oczekiwania, można przeprowadzić kolejny etap analizy zmierzającej do
zidentyfikowania najpoważniejszych problemów. Analiza w tym zakresie skutecznie uzupełnia
poprzednią przeprowadzoną pod kątem częstotliwości awarii. W tym celu warto się przyjrzeć
składnikom teoretycznego czasu pracy (po odjęciu czasu na zjazd, wyjazd, odprawy i przerwy
regulaminowe), przedstawionym w tabeli 4. Przedstawia ona rezultaty chronometraży i analizy
czasów przeprowadzonych dla dwóch grup ładowarek w kopalni B, oraz zautomatyzowanych
długootworowych, wozów wiertniczych w kopalni C.
Tabela 4. Porównanie składników teoretycznego czasu pracy wybranych grup maszyn w kopalniach B i C
Table 4. Comparison of components of theoretical working time for the chosen eąuipmeni groiips in mines
B and C
Kopalnia B

Czas zdatności
{uptime)

Czas niezdatności
{downtime)
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Kopalnia C

ładowarki
EJC-210
[%]

ładowarki
Toro 450D
[%]

wozy wiertnicze
długootworowe
[%]

faktyczny czas pracy

37

60

50

czas niewykorzystany

39

29

10

obsługa naprawcza

13

6

10

obsługa zapobiegawcza

2

2

4

opóźnienia

9

3

26
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Znajomość rozkładu poszczególnych składników teoretycznego czasu pracy maszyny
stwarza dalsze możliwości przeanalizowania sposobów i środków na podwyższenie dyspozycyjności. Można tu wyróżnić trzy grupy problemów, które będą omówione pokrótce
poniżej. Są to: wykorzystanie maszyn w ramach ich czasu dyspozycyjnego, czas obsługi
naprawczej i zapobiegawczej oraz czasy oczekiwania.
4.1. W y k o r z y s t a n i e

maszyn

w ramach

ich

czasu

dyspozycyjnego

Jak wynika z tabeli 4, stopień wykorzystania teoretycznego czasu pracy waha się między
37 a 60%. W wypadku ładowarek znaczny udział ma czas, w którym maszyny są w pełni
sprawne, ale nie są wykorzystywane. Osiąga on wartos'ć do 40% teoretycznego czasu pracy.
Przy tak znacznych wartościach powstaje pytanie, czy problem wynika z nadmiaru ładowarek
na stanie, niedostatecznej ilości operatorów, czy też ze złej organizacji pracy. Warto zwrócić
uwagę, że w przypadku zautomatyzowanych wozów wiertniczych wspomniany czas jest
nieporównanie mniejszy i wynosi zaledwie około 10%, co wydaje się potwierdzać powszechnie
głoszone zalety automatyzacji w górnictwie. Kwestie organizacyjne nie są jednak przedmiotem
tego artykułu.
4.2. C z a s

trwania

obsługi

naprawczej

i

zapobiegawczej

Z tabeli 4 wynika niezbicie, że czas obsługi naprawczej jest od 2,5 do 4 razy większy
od przeznaczonego na obsługę zapobiegawczą. Pozostaje to w znacznym kontraście z proporcjami wskazywanymi w literaturze jako pożądane. Często spotykaną liczbą (np. Kuruppu,
Gołosinski 1998) jest 80% udziału obsługi zapobiegawczej w ogólnym czasie obsługi.
Porównując aktualną sytuację z tym zaleceniem możemy niestety stwierdzić, że w górnictwie
nie kładzie się wystarczającego nacisku na prewencję. Skutki takiej polityki są mocno
odczuwalne. Salee (1998) twierdzi, że ta sama czynność (obsługa) nieplanowana, wykonywana
w trybie pilnym po wystąpieniu awarii, potrafi zająć trzykrotnie (!) więcej czasu niż
w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana w sposób zaplanowany. Na usprawiedliwienie
użytkowników należy jednak dodać, że zalecenia odnośnie częstotliwości i zakresu przeglądów
są w znacznej mierze oparte na wyczuciu i doświadczeniach, wobec czego nie zawsze są
one optymalne. Z czasem rośnie jednak zainteresowanie technikami planowania przeglądów
w oparciu o analizę niezawodnościową (np. Reliability Centered Maintenance), których
zastosowanie na szerszą skalę powinno przynieść poprawę w tym zakresie.
Co jednak można zrobić na bieżąco, aby zidentyfikować najpoważniejsze problemy
związane z obsługą naprawczą ? W uzupełnieniu analizy niezawodnościowej (rozdz. 3.1.),
wskazane jest przyjrzenie się nakładom robocizny na obsługę naprawczą poszczególnych
podzespołów, oraz na obsługę zapobiegawczą. Można je przeanalizować zarówno pod kątem
wartości skumulowanych, jak i średnich. Tabela 5 przedstawia liczbę roboczogodzin „MMH"
(Maintenance Man-hours) przypadających statystycznie na jedną akcję obsługową, na przykładzie danych z kopalń A i B dla ładowarek Toro 450D.
Przystępując do omówienia liczb zawartych w powyższej tablicy warto przypomnieć,
że MTBF rozważanych ładowarek (tab. 1) w kopalni B był o ponad 15% dłuższy niż
w kopalni A. Tabela 5 wydaje się wyjaśniać niektóre z przyczyn takiego stanu rzeczy.
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Tabela 5. Średni czas obsługi niektórych podzespołów przypadający statystycznie na jedna awarię, oraz średni
czas obsługi zapobiegawczej (w roboczogodzinach)
Table 5. Mean duration of repairs of cliosen Toro 450D subsystems and mean preventive downtime
in tlie terms of maintenance man-liours
Kopalnia A
Podzespół lub czynność
Układ przekazania napędu

Kopalnia B
Średni MMH
11,5*

Podzespół lub czynność
Obsługa zapobiegawcza

Średni MMH
13,9

Obsługa zapobiegawcza

9,9

Łyżka

8,2*

ł:.yżka

9,0*

Układ hydrauliczny

6,5*

Układ hydrauliczny

3,0

Układ przekazania napędu

5,5*

Silnik

2,6

Silnik

2,5

Układ elektryczny

1,9

Układ elektryczny

1,2

Cała maszyna

5,9

Cała maszyna

5,34

* Z uwagi na ograniczoną ilość danych, należy zachować ostrożność przy ich interpretacji.

Proszę zauważyć, że w kopalni B poświęca się o 40% więcej robocizny (13,9 roboczogodziny
wobec 9,9) na przeglądy okresowe (obsługa zapobiegawcza), ale w ogólnym rozrachunku
średni nakład robocizny przypadający na jedną akcję obsługową jest w lej kopalni niższy
o około 10%. Analiza czasów obsługowycti dostarcza wielu cennych informacji. Dane
zawarte w tabeli 5 dostarczają interesującego materiału, przydatnego z uwagi na dwa
przedstawione poniżej aspekty.
— Identyfikowanie podzespołów, względnie części powodujących najdłuższe przestoje,
lub wymagające największego nakładu robocizny. W ten sposób, analiza pod kątem
„ilościowym", oparta na MTBF, może być uzupełniona aspektem „jakościowym", dając
o wiele bardziej obiektywny obraz sytuacji. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że w zależności
od sytuacji i struktury ponoszonych kosztów, możemy mieć różne spojrzenie na znaczenie
awarii. I tak należy zadać sobie pytanie czy w warunkach danej kopalni decydującym
czynnikiem jest koszt robocizny, części zamiennych, a może straty w produkcji poniesione
na skutek awarii. W oparciu o wiarygodne dane na temat niezawodności i obsługiwalności
można więc podejmować odpowiednie działania zaradcze.
— Identyfikacja nieprawidłowości związanych z obsługą maszyn. Nadmierny czas obsługi
może być wynikiem niedoskonałości maszyny jako takiej (niewłaściwie dobrane parametry
konstrukcyjne i robocze, niewygodny i pracochłonny dostęp do części i podzespołów,
niewystarczająca jakość części i elementów), ale może on też mieć swoje źródło po stronie
użytkownika (niski poziom wyszkolenia pracowników obsługi, niewystarczające wyposażenie
w odpowiednie narzędzia i przyrządy, itp).
W przezwyciężeniu tych problemów owocne może być włączenie do dyskusji producenta
maszyn. Analiza czasów obsługi umożliwia także obliczenie bardzo użytecznego wskaźnika
charakteryzującego efektywność maszyny oraz służb obsługi, jakim jest stosunek nakładu
robocizny związanej z utrzymaniem maszyny MMH do liczby przepracowanych przez
maszynę godzin OH (operating hours). W tabeli 6 poniżej przedstawiono wartości MMH/OH
obliczone dla obu typów ładowarek w kopalniach A i B.
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Tabela 6. Wskaźnik nakładu robocizny w stosunku do czasu pracy (MMH/OH) obliczony dla wozów
ładująco-odstawczych w kopalniach A i B
Table 6. Maintenonce mon-hours per operating hour (MMH/OH) for LHDs in mines A and B
>

Kopalnia

Typ ładowarki

Średni wiek maszyn

MMH/OH

[motogodziny]
A

Toro 450D

3 563

0,22

B

Toro 450D

3 503

0,17

B

EJC-210

14 845

0,42

Wartości liczbowe tego wskaźnika są znaczące i dość trafnie charakteryzują efektywność
maszyn i służb utrzymania. I tak na przykład w przypadku ładowarek Toro osiąga on
niższą (a więc korzystniejszą) wartość w kopalni B. Nie było to dla nas zaskoczeniem,
a raczej potwierdziło wnioski wyciągnięte na podstawie tabeli 5, oraz obserwacje własne.
W kopalni B kierownictwo kładło duży nacisk na obsługę zapobiegawczą oraz dbało o to,
aby pracownicy opanowali jak najszybciej tajniki napraw od pracowników serwisu firmy
Tamrock wykonujących obsługi gwarancyjne. Analizowano również na bieżąco efektywność
zarówno maszyn, jak i personelu warsztatu. W kopalni A załoga niechętnie wdrażała się
do prac przy nowych maszynach, polegając głównie na pracownikach serwisu. Wskaźnik
ten może wprawdzie zależeć również od warunków pracy, ale te w rozważanych kopalniach
różniły się nieznacznie. Fakt ten przedstawiono zresztą kierownictwu kopalni A, które
natychmiast przystąpiło do analizy możliwości poprawy w tym zakresie. Wartości wskaźnika
otrzymane dla ładowarek Toro w obu kopalniach należy mimo wszystko uznać za bardzo
korzystne, gdy porówna się je z liczbami 0,25—0,30, które są wskazywane jako „modelowe"
na rok 2000 przez Kuruppu i Gołosińskiego (1998). Wysokie wartości „MMH/OH", takie
jak na przykład obliczone dla znacznie starszych maszyn typu EJC-210, mogą stanowić
podstawę do zastanowienia się nad modernizacją parku maszynowego. Dyskutowany wskaźnik
może być również pomocny w planowaniu obłożenia maszyn, jak również w planowaniu
pracy służb utrzymania.
4.3. C z a s y

wyczekiwania

Są one elementem niepożądanym, który niestety nieodłącznie towarzyszy awariom
i przeglądom zapobiegawczym. Z uwagi na charakter opóźnienia dzieli się na dwie kategorie:
logistyczne i administracyjne (BS 4778 1991). Te pierwsze obejmują między innymi czas
stracony na zawiadomienie pracowników obsługi technicznej, ewentualnie holowanie uszkodzonej maszyny do warsztatu, oczekiwanie na wolne miejsce w warsztacie i na pracowników, oraz czas oczekiwania na części zamienne. Patrząc na tabelę 4 można zauważyć,
że czasy opóźnień stanowią poważny problem w przypadku maszyn zautomatyzowanych,,
ujawniając ich pewną słabość. W sytuacji gdy operator znajduje się na powierzchni, nawet
drobna awaria wymaga interwencji pracownika ekipy naprawczej, który w danym momencie
może przebywać w znacznej odległości od uszkodzonej maszyny. Jest to niewątpliwie jedna
z podstawowych przyczyn, dla których opóźnienia osiągnęły w tym przypadku ponad 26%
teoretycznego czasu pracy. O wiele korzystniej przedstawiają się liczby otrzymane dla
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wozów ladująco-odstawczych. 3% dla ładowarek Toro świadczy o dobrej organizacji służb
obsługi i sprawnych dostawach części zamiennych. Dla ładowarek EJC-210 czas ten jest
średnio trzykrotnie dłuższy, ale pozostaje to niewątpliwie w związku z ich większą
awaryjnością. Proszę zauważyć, że czas obsługi naprawczej tych maszyn jest ponad
dwukrotnie dłuższy (13% wobec 6% dla Toro). Jeśli udział czasu opóźnień w czasie
niezdatności jest znaczny, należy przeanalizować możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy
i podjąć odpowiednie kroki zaradcze. Jest oczywiste, że komunikacja między operatorami
a pracownikami służb naprawczych ma tutaj duże znaczenie.

5. Podsumowanie
Niezawodność maszyn i urządzeń jest jednym z kluczowych czynników wpływających
na ich dyspozycyjność. Posiadając wiarygodne dane na temat awarii i ich następstw, można
przeprowadzić analizę niezawodnościową, która pozwala m,innymi na zidentyfikowanie
podzespołów, a nawet indywidualnych części krytycznych dla poprawnego funkcjonowania
maszyny. Wskaźniki niezawodności, takie jak MTBF, mogą stać się dodatkowym czynnikiem
decyzyjnym, branym pod uwagę przy wyborze i zakupie nowych maszyn (powiększenie,
lub modernizacja parku maszynowego). Niestety, obecna wiedza na temat aktualnego
poziomu niezawodności w górnictwie jest bardzo ograniczona. Wynika to między innymi
z poważnych trudności w uzyskaniu wiarygodnych danych. Wbrew temu co się powszechnie
uważa, modernizacja maszyn i urządzeń pod kątem niezawodności nie zależy wyłącznie
od producentów. Bez ścisłej współpracy użytkowników, trudno jest im bowiem ustalić
priorytety w zakresie poprawy konstrukcji, jej funkcjonalności, łatwości i ergonomii napraw,
itp. Dlatego tak istotna jest normalizacja stosowanej nomenklatury, racjonalizacja procedur
i formularzy stosowanych w celu uzyskania danych, oraz zintensyfikowanie wymiany
informacji między użytkownikiem a producentem sprzętu. Ta właśnie kwestia, a także
celowość ustanowienia pewnych norm niezawodnościowych jest szerzej dyskutowana przez
autora w innej publikacji (Paraszczak i in. 1998).
Mając na uwadze osiągnięcie wysokiej dyspozycyjności, nie należy rozważać niezawodności maszyn i urządzeń górniczych w oderwaniu od problemów związanych z przywróceniem
bądź utrzymaniem ich pełnej sprawności. Poprzez odpowiednio ukierunkowaną analizę
czasów związanych z obsługami, można zidentyfikować występujące „wąskie gardła" i w konsekwencji podjąć odpowiednie działania zaradcze. Spośród najczęściej spotykanych nieprawidłowości w tym zakresie należy wymienić niedostateczny nacisk na obsługę zapobiegawczą,
oraz znaczne opóźnienia logistyczne i administracyjne, Niemniej istotne jest również
opracowanie i wdrożenie do stosowania odpowiednich wskaźników charakteryzujących
niezawodność jak również obsługiwalność maszyn i urządzeń pracujących w górnictwie.
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Reliability versus availability of mining eąuipment in underground
operations
Abstract
High availabi]ity of the mining eąuipment used is one of the key factors affecting
rentability of mining operations. It is closely associated with its reliability and maintainability.
This paper discusses problems related to reliability measures, their determination and
interpretation. It reviews also factors contributing to eąuipment downtime, as well as it
explores possibilities to analyze the situation in this respect. It is stressed that sufficient
quantity of credible data on eąuipment failures, standardization of defmitions and notions
used, as well as closer collaboration between eąuipment users and suppliers are crucial to
achieve a substantial progress in this field.
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Praktycznie od roku 1 9 9 5 S | f po wprowadzeniu do polskich kopalń większe
ilości chłodziarek powietrza bezpbśrediiggo działania, utrzymanie temperatury w wyrobisku korytarzowym poniżej wartośq||P|ę nie stanowi problemu. Problem natomiast
stanowią wyrobiska ścianowe, g d i § | | i i | l k u t e k dużej powierzchni systematycznie
znacznego kontaktu ze starymi
odsłanianej calizny, dużej masy
maszynowych nie udaje się,
zrobami oraz dużej mocy zainsta
urządzeń chłodniczych
mimo zastosowania u wlotu do wyrobiika
o większej mocy, utrzymać temperaturę p o v | P i | poniżej 2 8 X . Stąd też polskie
klimatyzacji wyrobisk
górnictwo zainteresowane jest urządzeniem
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ścianowych.
| | | | p w r a c a się do chłodzenia
W ostatnich latach, w kopalniach Zagłębia
powietrza w wyrobiskach ścianowych przy u ż y c l | | ' ^ p y zimnej, a to dlatego.
ze:
— wprowadzono nowe konstrukcje wodnych chłodni<||fq||nowych, które w stosunku do stosowanych w przeszłości charakteryzują
odpornością na
warunki w jakich pracują oraz większą skutecznością chłod||n||i
, o dużych
— istnieje znaczna ilość stacjonarnych urządzeń ziębiącię.^'
mocach, a tym samym kopalnie mają do dyspozycji wystarcza|pQ dużo wody
Zimnej.
Kopalnie w Polsce na ogół nie posiadają wystarczająco
zimnej
i wobec znacznych kosztów instalacji stacjonarnego urządzenia
wody
o dużej mocy oraz kosztów instalacji niezbędnego termicznie i z o l o w l i i g | ^ | p | | | ; i ą g u ,
właściwszym jest stosowanie mobilnego urządzenia o mniejszej
wymaga Instalacji takiego rurociągu.
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2. Wpływ chłodzenia na temperaturę powietrza w wyrobisku ścianowy^
Dla oceny wpływu chłodzenia powietrza na warunki klimatyczne wyrobiska
ścianowego, w kopalni Morcinek wykonano pomiary, których wyniki zaprezentowano
Artykuł promocyjny
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w roku 1997 na Szkole Eksploatacji Podziemnej (Szlązak i in., 1997). Wyniki te
przytoczono na rysunku 1, z którego wynika, że przez zastosowanie w chodniku
podścianowym:
— urządzeń chłodniczych o łącznej mocy 230 kW temperatura powietrza
na końcu wyrobiska ścianowego obniżyła się z wartości 32,7 do 30,9°C. Ten
sposób chłodzenia nie zapewnił warunków do wykonywania pracy w jej normalnym czasie, ponieważ na ponad 80% długości ściany temperatura powietrza
przekracza 28,0°C,
— urządzeń chłodniczych o łącznej mocy 580 kW temperatura powietrza na
końcu wyrobiska ścianowego obniżyła się z wartości 33,0 do 28,7°C. Również i ten
sposób chłodzenia nie zapewnił warunków do wykonywania pracy w jej normalnym
czasie, ponieważ na około 30% długości ściany temperatura powietrza przekracza
28,0°C.
Dopiero przy zastosowaniu urządzeń chłodniczych o mocy około 850 kW
temperatura powietrza na całej długości ściany będzie wynosić poniżej 28;0°C;
według TSK = 22.46exp(1.5x-0.2847) gdzie:
— TSK oznacza temperaturę powietrza na końcu ściany,
— X G (200, 900) jest łączną mocą urządzeń chłodniczych usytuowanych
w chodniku podścianowym.
Ponadto, z rysunku 1 wynika, że obniżenie temperatury powietrza na wejściu
do ściany do 26,5°C powoduje przyrost o 4 , 5 X , a obniżenie do 20,4°C — przyrost
0 8,0°C na końcu wyrobiska ścianowego. Zatem dalsze obniżanie temperatury
powietrza w chodniku podścianowym jest niewłaściwym sposobem poprawy warunków
klimatycznych w wyrobisku ścianowym, ponieważ:
— powiększa się różnica temperatury powietrza na stosunkowo krótkim odcinku
chodnika podścianowego (przed i za urządzeniem chłodniczym), przez co zagrożone
jest zdrowie pracownika,
— powiększa się przyrost temperatury powietrza w wyrobisku ścianowym, przez
co wzrastają koszty poniesione na klimatyzację.
W celu dalszego obniżenia temperatury powietrza w ścianie B-5 pokł. 406 przy
zachowaniu stosunkowo niedużego skoku temperatury w chodniku podścianowym
(rys. la), w chodniku nadścianowym zainstalowane zostanie urządzenie do ziębienia
wody KM 290 o mocy 280 kW. Z tego urządzenia, za pośrednictwem pompy
1 przewodów wężowych, woda zimna jest rozprowadzona do 10 chłodnic powietrza
typu SPK 35 umieszczonych w wyrobisku ścianowym. Chłodnice rozmieszczone
są w odstępie co 13,5 m, począwszy od około 1/3 długości ściany i posiadają
moc od 27 do 28 kW każda.
Rysunek 2 przedstawia prognozowany rozkład temperatury powietrza na
około 2/3 długości ściany B-5. Z rysunku wynika, że na całej długości ściany
możliwe jest wykonanie pracy w jej normalnym czasie. Nie bez znaczenia
jest również, że w stosunku do rozwiązania przedstawionego na rysunku 1b
użyto o 70 kW mniejszą moc chłodniczą oraz zachowano o około 40% mniejszą
różnicę temperatur powietrza przed i za urządzeniami chłodniczymi w chodniku
podścianowym.
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Rys. 2. Prognozowane zmiany temperatury w wyniku chłodzenia powietrza w wyrobisl<u ścianowym
pokładu 406

3. Urządzenie do chłodzenia powietrza w wyrobisku ścianowym
Pierwsze tego
wodę w chodniku
z początkiem lat
strukcja agregatu
458

rodzaju urządzenia,
przyścianowym oraz
siedemdziesiątych w
do ziębienia wody

składające się z agregatu ziębiącego
wymiennika ciepła w ścianie, pracowały
kopalniach Zagłębia Ruhry. O ile konnie uległa zasadniczej zmianie, o tyle
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stosowany w wyrobisku ścianowym wymiennik ciepła z upływem czasu podlegał
ciągłym udoskonaleniom i najczęściej decydował o przydatności całego urządzenia w tym wyrobisku.
Przykład wymiennika ciepła w postaci wodnej chłodnicy powietrza z pierwszego okresu techniki chłodzenia powietrza w ścianie pokazano na rysunku
3 (Weuthen, 1971). Przedstawiona chłodnica posiadała dużą skuteczność chłodzenia (23 kW), ale wymagała częstych przeglądów. Ponadto była mało odporna
na warunki w jakich pracowała, stąd często ulegała uszkodzeniu. W praktyce
raz na dobę wymieniano z zestawu jedną uszkodzoną chłodnicę, co było
dużą uciążliwością w organizacji pracy w ścianie. Dobrze znoszący warunki
pracy i rzadko wymagający przeglądów wymiennik ciepła stanowił stalowy rurociąg z wodą zimną. Rurociąg, skręcany z rur o odcinkach długości 1,5 m,
był umocowany do obu bocznych ścian przenośnika zgrzebłowego. Z powodu
stosunkowo niskich parametrów przewodzenia ciepła, które dodatkowo pogarszały
się na skutek pokrywania powierzchni rurociągu pyłem węglowym, moc chłodnicza
tego wymiennika w wyrobisku o długości 250 m nie przekraczała 60 kW.
Była to wartość poniżej oczekiwanej i w związku z tym zrezygnowano z tego
wymiennika.
Pod koniec lat osiemdziesiątych w kopalniach Zagłębia Ruhry do chłodzenia
powietrza w ścianach wprowadzono technikę lodową. Agregat, do wytwarzania
chłodziwa w postaci mieszaniny wodno-lodowej, przemieszczany jest wraz z postępem ściany w chodniku nadścianowym. Wytworzone w chodniku chłodziwo
jest rozprowadzane przewodami wężowymi do lodowych chłodnio powietrza,
znajdujących się w wyrobisku ścianowym. Chłodnice zbudowane są z koncentrycznie umieszczonych płaszczy wykonanych ze szlachetnej stali, zapewniającej im dużą odporność na warunki w jakich pracują przy stosunkowo
dużej skuteczności chłodzenia. Takim sposobem chłodzenia powietrza objętych
jest 18 wyrobisk ścianowych kopalń Zagłębia Ruhry.
Ze względu na znaczny koszt agregatu do wytwarzania mieszaniny wodno-lodowej,
fakt dysponowania wystarczająco dużą ilością wody zimnej oraz fakt dopracowania
się chłodnicy wodnej, która wytrzymałością i skutecznością chłodzenia niewiele się
różni od chłodnicy lodowej, coraz częściej w kopalniach Zagłębia Ruhry powraca
się do chłodzenia powietrza w ścianie przy użyciu chłodnic wodnych. Fotografia 1
(Hahn, Bootmann, 1998) przedstawia wodną chłodnicę powietrza typu SPK 50
(75 kW) firmy GfW, zastosowaną w obecnie najdłuższym (poniżej głębokości
1000 m) wyrobisku ścianowym na świecie. Ściana jest długości 450 m i znajduje
się kopalni Lohberg/Osterfeld (Niemcy).
Urządzenie do chłodzenia powietrza w ścianie KM 290, które prawie od
zaraz można zastosować w polskich kopalniach, przedstawia rysunek 4. Urządzenie składa się z agregatu maszynowego oraz parownika. Elementy te najczęściej podwieszone są na kolejce szynowej i przemieszczają się wraz z postępem ściany w chodniku nadścianowym. Agregat maszynowy, gabarytami
oraz prawie w całości wyposażeniem, odpowiada agregatowi rozpowszechnionej
w polskich kopalniach chłodziarki powietrza DV 290 firmy GfW. Natomiast
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Fot. 1. Wodna chłodnica powietrza SPK 50 (75 kW) w wyrobisku ścianowym o długości 450 m

parownik (pośredniego działania) wykonany jest w postaci dwóch płaszczy ze
stali, wewnątrz których w środowisku przepływającej wody znajdują się rurki
z miedzi. Odparowujący w rurkach freon odbiera ciepło wodzie, chłodząc ją
w ten sposób do temperatury od 3 do 5®C. Oziębiona woda, za pośrednictwem
pompy i przewodów wężowych, dostarczana jest do zabudowanych w wyrobisku
ścianowym chłodnic powietrza SPK. Chłodnicę SPK 22 oraz sposób jej zabudowania w ścianie pokazano na rysunku 5. Liczba chłodnic oraz ich rozmieszczenie zależy od zapotrzebowania na moc chłodniczą w wyrobisku ścianowym oraz od mocy chłodniczej odpowiednio dobranego agregatu ziębiącego
wodę KM. W warunkach polskich kopalń moc chłodnicza tych urządzeń będzie
się zawierać od 200 do 350 kW, a odpowiednimi chłodnicami są chłodnice
typu SPK o mocach od 11 do 35 kW. Ponieważ połączenie agregatu maszynowego z parownikiem nie wymaga długich przewodów freonowych, urządzenie KM stanowi jednostkę dość zwartą i ruchowo pewną, przez co może
ono pracować w bezpośredniej bliskości wyrobiska ścianowego.

4. Zakończenie
Obecnie, kiedy górnictwo węgla wydobywanego w Europie stoi na granicy
opłacalności I na budowę stacjonarnych urządzeń ziębiących wodę o dużej mocy
brakuje pieniędzy, właściwym jest stosowanie urządzeń o mniejszej mocy, które
są przemieszczane wraz z postępem wyrobiska ścianowego. Zaoszczędza się przez
to między innymi na kosztach instalacji izolowanego termicznie rurociągu, za co
460

Promotion article

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

ogo

i

TT

o
o
o
o
o
o
o

8

Rys. 3. Wodna chłodnica powietrza (23 kW) w wyrobisku ścianowym z początku iat
siedemdziesiątych

można by dodatkowo wyposażyć jedno wyrobisko ścianowe w omawiane urządzenie
do chłodzenia powietrza. Ponadto, taki sposób chłodzenia powietrza odpowiada
przyjętej zasadzie, że wytwarzanie zimna powinno się odbywać możliwie najbliżej
miejsc wymagających chłodzenia.
Artykuł promocyjny

461

School of Underground Mining '99

i

O
O)
CM

dy
T3
o

iS
O'

TfTTt

15

GC

TUTTI

462

Promotion article

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

E
>>
o

co
"o
'(O
w

2
5
<0
to
§
o

B
to
'co
N

"oT
O
CL
W
N
to

CNJ

CM
^

Q_

CO
CO

%
o

o.
CO

o
c
"O
o

£

CJ

to

T3
O
m
CC

Artykuł promocyjny

463

School of Underground Mining '99

Literatura
[1] Hfihn H.P., Bootmann K., 1998: Der lśngste Streb der Welt Mitarbeltermagazin Steinkohle 11'98.
RAG Aktiengesellschaft, Essen, s. 10—11.
2] Szlązak N., Szlązak J., Nawrat S „ 1997: Stan zagrożenia klimatycznego i możliwości jego poprawy
na przykładzie JSW. Mat. Kont. Szkoły Eksploatacji Podziemnej, CPPGSMiE PAN, Kraków,
S. 450—451.
[3] Weuthen P., 1971: Die Weiterentwicklung von Wetterkuhler fur Abbaubethebe. Sympozjum Wspólnoty
Europejskiej dla Węgla i Stali nt. Polepszenia warunków klimatycznych w kopalni, Luxemburg,
s. 4 5 3 ^ 5 4 .

Mat, Konf, Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 4 6 5 — 4 7 6

Włodzimierz SIKORA
Politechnika Śląska, Gliwice

Aspekty techniczne i ekonomiczne wybierania cienkich pokładów
węgla
Słowa kluczowe
Eksploatacja

- mechanizacja

- koncentracja

- ekonomika

górnictwa

Streszczenie
Omówiono bardzo szczegółowo czynniki techniczne, wpływające na wielkość wydobycia
przodka ścianowego w pokładzie cienkim. Czynnikami tymi są: grubość pokładu w stosunku
do wysadzeń ściany, długość ściany, długość wybiegu oraz postęp dobowy.
Jako efekt ekonomiczny przyjęto koncentrację produkcji z jednego przodka eksploatacyjnego, jako wielkość najlepiej korelującą z kosztami produkcji.

1. Stan zagadnienia
Eksploatacja cienkich pokładów węgla staje się coraz mniej efektywna w porównaniu
z eksploatacją pokładów większej grubości. Producenci węgla uciekają od eksploatacji
cienkich pokładów, upatrując w tym słusznie możliwość poprawienia efektywności produkcji
węgla. Są wszakże kopalnie dysponujące dużymi zasobami węgla zalegającymi w cienkich
pokładach i te kopalnie zainteresowane są głównie rozwojem techniki i technologii, mogących
sprostać wymogom ekonomicznym.
Zainteresowanie to ma już wymiar historyczny. Na początku tego stulecia powszechnymi systemami eksploatacji złóż węgla zarówno w kraju, jak i na terenie obecnej
Polski były technologie oparte o system filarowy, które w pokładach cienkich nie
mogły w zasadzie być efektywnie stosowane. Dla umożliwienia wybierania takich pokładów zaczęto wprowadzać technologie długofrontowe. Pierwsze systemy ścianowe
powstały w Anglii, skąd poprzez Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie pojawiły się w naszym
Zagłębiu już w roku 1918. Pierwsze zastosowania systemu ścianowego zanotowano
w kopalniach Brzeszcze, Silesia, Dębieńsko, a następnie w kopalniach Niecki Rybnickiej.
Warto podkreślić, że system ścianowy przewidziany był wówczas do pokładów cienkich
(1,0—1,4 m), a długości ścian dochodziły do 400 m. Po roku 1945 system ścianowy
zaczął wypierać systemy zabierkowe i obecnie jest w Polsce jedynym systemem wybierania
węgla.
Sekcja II
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W roku 1950 średnia wysokość frontu ścianowego wynosiła u nas 1,45 m, w roku
1976 wynosiła już 2,15 m, a obecnie dochodzi do 2.40 m. A zatem można stwierdzić, że
w roku 1950 systemami ścianowymi eksploatowaliśmy prawie wyłącznie pokłady cienkie.
Również w takich krajach, jak Niemcy i Anglia systemy ścianowe stosowane były
głównie w pokładach cienkich. Jeszcze w 1970 roku średnia wysokość ścian w Anglii
wynosiła 1,35 m, by w roku 1989 wzrosnąć do 1,80 m. Także w Niemczech można było
zaobserwować podobną tendencję, O ile w roku 1960 średnia wysokość eksploatowanych
tam ścian wynosiła 1,4 m, to w roku 1991 wynosiła ona już 1,8 m. Fakty te świadczą
o zaniechaniu wybierania wielu cienkich pokładów na korzyść pokładów większej grubości.
Nie znaczy to jednak, że nie eksploatuje się w ogóle takich pokładów, dążąc jednak do
zdecydowanej poprawy efektywności ich wybierania.
W Polskim Przemyśle Węglowym udział wydobycia z pokładów cienkich również
maleje, zgodnie zresztą z tendencjami światowymi. Od kilku już lat obserwuje się stały
ubytek udziału wydobycia z pokładów cienkich. W ostatnich trzech latach spadek ten jest
drastyczny. Wynika to z faktu eliminowania przodków ścianowych o najniższym wydobyciu,
a takie właśnie znajdują się w tej klasie grubości.
Ilustruje to najlepiej rysunek 1,
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Rys. 1. Udział wydobycia z pokładów cienkicłi w Polsce
Fig. I. Tłie słiare of output from thin seams in Poland

Jak widać z tego wykresu następuje stały spadek udziału wydobycia z cienkich pokładów.
Wynika to z faktu, że nie udaje się uzyskiwać odpowiedniej koncentracji produkcji z niskiego
przodka ścianowego. Od kilku już lat średnie wydobycie ze ścian w pokładach cienkich
wynosi około 1000 t/d, co oczywiście nie oznacza, że nie zdarzają się sporadycznie przodki
o wyższej koncentracji wydobycia. W oparciu o przeprowadzoną analizę techniczno-eko466
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nomiczną A. Lisowski wyznaczył próg wielkości wydobycia ze ściany, poniżej którego
produkcja węgla jest nieekonomiczna, oczywiście na obecnym poziomie techniki górniczej.
Próg ten dla naszego przemysłu wynosi 2000 t/d. Znaczy to, że przodki ścianowe o niższym
wydobyciu nie powinny być prowadzone, ze względu na wyraźne obniżanie wyniku
ekonomicznego kopalni. Aktualnie niewiele ścian w pokładach cienkich odpowiada tym
kryteriom, stąd ich eliminacja z bieżącej produkcji.
Wprawdzie nie można stwierdzić, że poprzez eliminację eksploatacji cienkich pokładów
problem ten został w sposób zadowalający rozwiązany, gdyż w Zagłębiu Górnośląskim
udział pokładów o grubości do 1,5 m w zasobach przemysłowych wynosi aż 36%. Bardzo
niewielka część tych zasobów jest obecnie wykorzystywana. Szczęściem dla nas jest fakt,
że posiadamy znaczne zasoby w pokładach większej grubości, które pozwalają na coraz
to lepsze wskaźniki koncentracji wydobycia. Należy przewidywać, że trend ten przez
najbliższe lata zostanie utrzymany.
Interesujące są fakty w tej dziedzinie obserwowane w przemyśle niemieckim. Tam
w roku 1994 jeszcze ponad 25% wydobycia pochodziło z pokładów cienkich, jednakże
przy zdecydowanie wyższej niż u nas koncentracji produkcji. W roku 1998 udział ten
zmalał wg moich szacunków do niespełna 13%, mimo że technika eksploatacji cienkich
pokładów właśnie w Niemczech jest nadal rozwijana głównie w wersji strugowej.

2. Doświadczenia w eksploatacji cienkich pokładów
Należy się jednak zastanowić, czy rozwój techniki i technologii wybierania cienkich
pokładów nie otworzy nam ponownie możliwości efektywnej ich eksploatacji. Że tak może
się zdarzyć, świadczą istniejące już i dostępne na rynkach maszyn górniczych odpowiednie
urządzenia i maszyny oraz zachęcające wyniki produkcyjne w niektórych krajach. Te i inne
przykłady postaram się przedstawić i przeanalizować w dalszej części referatu.
2.1. D o ś w i a d c z e n i a

w

Polsce

Eksploatacja cienkich pokładów reaUzowana może być przy zastosowaniu techniki
strugowej lub kombajnowej. Przez długi czas dominującą była technika strugowa, ze względu
na możliwość przystosowania do wybierania pokładów bardzo cienkich tj. nawet poniżej
I m oraz ze względu na prostą i łatwą w eksploatacji konstrukcję. Technika kombajnowa
wkroczyła do cienkich pokładów stosunkowo późno i to do pokładów o grubości powyżej
1.3 m. Stan ten utrzymuje się do dzisiaj.
W Polskim Przemyśle Węglowym w miesiącu październiku 1998 roku eksploatowanych
było 17 przodków ścianowych w cienkich pokładach, z tego 10 o grubości powyżej 1,3 m.
Równocześnie 10 przodków daje wydobycie powyżej 1000 t/d, a z tej liczby 6 powyżej
1500 t/d. Tylko 3 przodki ścianowe osiągnęły wielkość wydobycia powyżej 2000 t/d.
Czternaście przodków ścianowych wyposażonych było w kombajny, a tylko trzy w strugi.
Uzyskane najlepsze wyniki przedstawia tabela 1.
Jak widać z tego zestawienia wyniki produkcyjne powyżej 2000 t/d zostały osiągnięte
w ścianach wyposażonych w kombajny, jednakże wszystkie przodki miały wysokość powyżej
1.4 m. Ściana wyposażona w strug polskiej produkcji znalazła się na 7 miejscu z wynikiem
Sekcja II
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Tabela I. Przodki ścianowe w pokładach cienkicii o najlepszym wydobyciu w Polsce
Table 1. The best longwall faces in thin seams in Poland

Lp.

Kopalnia

Grubość pokładu
[m]

Długość ściany
[m]

Wydobycie

Postęp przodka

Maszyna

[t/d]

[m/d]

urabiająca

1

Bielszowice

1,45

281

2 168

3,18

KGS-245

2

Makoszowy

1,47

2J4

2 112

5,45

KGS-245

3

Dębien sko

1,40

250

2 045

6,07

KGS-360

4

I Maja

1,05

230

1 678

5,20

KGS-245

5

Boi. Śmiały

1,30

200

1 644

4,80

KGS-300

6

Powst. SI.

1,42

175

1 640

4,50

KGS-245

7

I Maja

1,03

194

1 492

5,16

SWS-4

1492 t/d, chociaż warto nadmienić, że w poprzednim miesiącu osiągnęła wydobycie ponad
1700 t/d. (dlatego też dla porównania umieszczona została w tabeli).
Reasumując można stwierdzić, że w naszych warunkach osiągnięcie wydobycia w wysokości 2000 t/d jest niezwykle rzadkie. Wydobycie na tym poziomie uzyskuje się ze ścian
kombajnowych w pokładach 1,4 m i więcej. Można zatem przyjąć, że przy obecnym stanie
techniki tę grubość można uznać za graniczną efektywnej eksploatacji.
2.2. D o ś w i a d c z e n i a

w

Niemczech

Z punktu widzenia eksploatacji cienkich pokładów interesujące są doświadczenia uzyskane
w kopalniach niemieckich. Na 13 czynnych kopalń 4 prowadzi eksploatację w cienkich
pokładach. W ruchu jest siedem przodków ścianowych w pokładach o grubości do 1,5 m.
Wszystkie wyposażone są w strugowe urządzenia urabiające.
Na ogólną liczbę 46 ścian, 25 wyposażonych jest w kombajny bębnowe, zaś 21 w strugi.
Z tej liczby 7 zainstalowanych jest w cienkich pokładach. Charakterystykę tych ścian
ilustruje tabela 2.
Zakres wysokości eksploatowanych ścian zawiera się w granicach od 0,78 do 1,49 m.
Cechą charakterystyczną tych ścian jest ich znaczna długość przekraczająca aż w 6
przypadkach 300 m. Średnia długość tych ścian wynosi 323 m, zaś średnie wydobycie
2346 t/d. Odnosząc je do pięciu najlepszych ścian średnie wydobycie wyniesie 2784 t/d.
Z tabeli wynika również, że postęp dobowy w tych pięciu ścianach waha się w przedziale
od 6 m do 7 m, a więc jak na razie unika się postępów w okolicy 10 m/d, gdyż pociąga
to za sobą komplikacje organizacyjne w ruchu kopalni.
Interesującym jest fakt, że w niemieckim górnictwie w pokładach cienkich stosowane
są wyłącznie strugi różnych typów. Kombajny stosowane są w pokładach o grubości
powyżej 2 m.
W tym fakcie tkwi zasadnicza różnica między eksploatacją cienkich pokładów w naszym
przemyśle, a w przemyśle niemieckim. U nas pokłady cienkie wybierane są przede wszystkim
kombajnami, a w bardzo małej części strugami, w kopalniach niemieckich zaś wyłącznie strugami.
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Tabela 2. Przodki ścianowe w pokładach cienkich o najlepszym wydobyciu w Niemczech
Tabie 2. The best longwall faces in ihin steams in Germany

Lp.

Kopalnia

Grubość pokładu

Długość ściany

Wydobycie

Postęp ściany

[m]

[m]

[t/d]

[m/d]

Typ
maszyny

1

Friedrich — H.

1.41

272

2 152

6,66

strug

2

Niederberg

0,98

336

2 769

6,50

strug

3

Niederberg

1,26

347

3 526

6,28

strug

Niederberg

0,78

348

2 227

6,64

strug

5

Lohberg

1,39

300

3 263

6,95

strug

6

Prosper-H aniel

1,49

354

1 174

2,70

strug

7

Augusta-Yictoria

1,37

302

1 133

2,88

strug

4
1

2.3. D o ś w i a d c z e n i a

w

USA

W USA na ogól nie eksploatuje się cienkich pokładów ścianami. Wg danych za rok
1996 s'cian w pokładach poniżej 1,5 m było 10 z tym, że ścian o wysokości poniżej 1,5 m
było tylko 3. A zatem 7 przodków ścianowych zlokalizowanych w pokładach o grubości
poniżej 1,5 m wybieranych było ścianami o wysokości co najmniej 1,65 m. A zatem widać
także ucieczkę od eksploatacji ścianami cienkich pokładów. Jednakże 3 przodki, pracujące
w pokładach o grubości około 1,3 m osiągają wysokie wyniki produkcyjne. W 2 ścianach
pracują strugi, a w trzeciej kombajn bębnowy. Osiągane w tych przodkach wyniki przedstawia
tabela 3.
Tabela 3. Przodki ścianowe w pokładach cienkich w USA
Table 3. The longwall faces in thin seams in USA

Lp.

Kopalnia

Grubość
pokładu
[m]

Długość
ściany
fm]

Wydobycie
[t/d]

Postęp
ściany
[m/d]

Typ
maszyny

1

Pocahontas US vSteeI

1,3

250

8 142

20

strug

2

AEP Meigs

1,45

300

12 646

23

kombajn

W przypadku obu ścian ich długości w stosunku do pozostałych są wyższe, podobnie
jak to ma miejsce w górnictwie niemieckim. Wyniki produkcyjne w obu przykładach
są bardzo wysokie, co może potwierdzić jedynie fakt możliwości uzyskania także
w cienkim pokładzie wysokiej koncentracji produkcji. Jednakże o fakcie, że stosowanie
systemu ścianowego w pokładach cienkich stwarza obiektywne trudności, świadczy
najlepiej ograniczanie jego zakresu rozpowszechnienia, mimo istnienia odpowiedniego
umaszynowienia.
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2.4. P o d s u m o w a n i e

doświadczeń

W tabeli 4 zestawione zostały wyniki produkcyjne uzyskane w cienkich pokładach
w przeanalizowanych trzech krajach tj. w Polsce, w Niemczech i w USA.
W analizie nie uwzględniono Australii, gdzie w górnictwie osiągane są również bardzo
wysokie wskaźniki koncentracji wydobycia ze ściany, jednakże cienkich pokładów nie
eksploatuje się tam w ogóle.
Tabela 4. Porównanie wyników ścian w USA, Niemczech i Polsce
Table 4. The comparison of production results of longwall faces

Kraj

Liczba ścian
0 wys. < 1 , 5 m

Liczba ścian
>2000
[t/d]

Wydobycie
ze ściany
[t/d]

Maszyna
urabiająca

Długość
ściany
[m]

Postęp
[m/d]

Polska

17

3

2 100

kombajn

220

4,9

Niemcy

7

5

2 784

strug

323

6,6

USA

3

3

9 600*

strug
kombajn

250
300

20,0
23,0

* Dane szacunkowe.

Jak z tego zestawienia widać, istnieją możliwości uzyskiwania wysokiej koncentracji
wydobycia w pokładach cienkich. Wymaga to jednak stosowania wysokiej klasy techniki
oraz niezawodnego sprzętu, jak również odpowiedniego rozcięcia złoża. Obserwujemy
w poszczególnych krajach różnice w długościach ścian, co wynika głównie ze struktury
przestrzennej kopalń. Różne są również uzyskiwane dobowe postępy przodka, co poza
możliwościami górniczo-technicznymi wiąże się z ochroną powierzchni. Szkody w zabudowaniach na powierzchni rosną z kwadratem postępu przodka. Wielkości wydobycia
uzyskiwanych w USA, w naszych warunkach i wg naszych przepisów osiągnąć nie można.
Uzyskiwanie oczekiwanej koncentracji wydobycia wiąże się z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu i maszyn. Problemy te zostaną omówione w dalszej części analizy.

3. Analiza technicznych i ekonomicznych aspektów wybierania cienkich pokładów
Przedstawione w poprzednich rozdziałach doświadczenia eksploatacji cienkich pokładów
pozwalają na stosunkowo dokładną ich ocenę. Z doświadczeń tych wynika szereg niepodważalnych stwierdzeń o charakterze uniwersalnym, ponadkrajowym.
Następuje odchodzenie od eksploatacji cienkich pokładów we wszystkich krajach, które
dysponują także zasobami węgla w pokładach średnich i grubych. Przykładem tej polityki
są takie kraje jak USA, Australia, Niemcy, Wielka Brytania czy wreszcie Polska. Niektóre
z nich nie wybierają w ogóle cienkich pokładów, inne zmniejszają ich udział w ogólnym
wydobyciu. Świadczyć to może o zdecydowanie trudniejszym procesie produkcyjnym w tych
pokładach. Trudności te mają wieloraki charakter i to zarówno górniczy, jak i organizacyjny
czy ergonomiczny. Rozwiązanie tych trudności jest warunkiem uzyskania odpowiedniego
poziomu wydobycia z jednego przodka ścianowego. I tutaj na podstawie różnych publikacji
można stwierdzić, że technicznie takie możliwości istnieją, nie przekładają się one jednak
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na efekty ekonomiczne, które pozwoliłyby ustawić je w tym samym szeregu co przodki
ścianowe w pokładacti o większej grubości.Na podstawie dotychczasowycti doświadczeń
można stwierdzić, że drogą do sukcesu jest odpowiedni sprzęt ścianowy.
Na obecnym etapie potrzeb naszego przemysłu ustalona została ekonomiczna wielkość
progowa minimalnego wydobycia ze ściany na poziomie 2000 t/d. Jednakże jest to wielkość
niewystarczająca, biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z reformy górnictwa.
A potrzeby te będą rosnąć w miarę zmniejszania się zatrudnienia, co ilustruje najlepiej
tabela 5.
Tabela 5. Przewidywany rozwój koncentracji wydobycia w Polsce
Table 5. Forecast of output concentration in Poland

Zatrudnienie
[tys.]

Wydajność
[t/prac. rok]

Liczba ścian
[szt.]

Wydobycie
ze ściany
[t/d]

Lp.

Lata

Wydobycie
[inl n/ton)

1

1998

121

232

515

243

2 008

2

1999

117

200

585

203

2 300

3

2000

114

171

666

163

2 800

4

2001

113

148

764

137

3 300

5

2002

112

134

836

118

3 800

1 000

100

4 300

6

prognoza

7

2005

103

103

Jak widać z tej tabeli, wymagania pod względem wydobycia będą coraz wyższe.
Ponieważ średnie wydobycie ze ścian ogółem osiągnąć musi 4000 t/d, to w całym
zbiorze będą ściany o wyższym wydobyciu, będą też ściany o niższym wydobyciu.
Jednakże ekonomiczne progowe wydobycie musi się znacznie podnieść. Przesunie się
zatem minimalne ekonomiczne wydobycie do około 3000 t/d. Jest to znacznie powyżej
obecnych możliwości produkcyjnych ścian w cienkich pokładach prowadzonych w naszych
warunkach. Dopiero przy stworzeniu warunków górniczych jak w USA czy w Niemczech
można się spodziewać możliwości zaistnienia koncentracji. A do tych warunków górniczych należą: długość ściany i wiązany z nią postęp oraz długość wybiegu. Wpływ
długości ściany na jej postęp i odwrotnie przedstawia tabela 6. Obliczenie przeprowadzono
dla grubości pokładu 1,3 m.
Tabela 6. Postęp ściany w funkcji jej długości
Table 6. A longwall face advance in function of its length
Długość ściany
Wydobycie
[t/d]

[m]

Jednostka
200

250

300

340

2 000

nVd

5

4

3.4

3

4 000

in/d

10

8

6,8

6
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Jak widać z tabeli, przy długości przodka ścianowego 200 m dla uzyskania wydobycia
2000 t/d postęp dobowy frontu wyniesie 5 m/d, zaś dla uzyskania 4000t/d postęp ten
wyniesie 10 m/d. Postępy te ze względu na konieczność ochrony powierzchni są zbyt duże,
stąd konieczność wydłużania ścian. W miarę wzrostu długości ściany maleje postęp.
Wielkością wiążącą te dwa parametry jest wielkość powierzchni odkrytego spągu. Analizując
uzyskiwane w warunkach rzeczywistych postępy dobowe ścian w krajach europejskich,
gdzie eksploatacja odbywa się pod zabudowaną powierzchnią, można stwierdzić, że są one
na poziomie 5—7 m/d, bardzo rzadko przekraczają tę wartość. Natomiast w USA, gdzie
eksploatacja odbywa się pod niezabudowaną powierzchnią, postępy te wynoszą 20 m/d
i więcej.
Wysoka koncentracja produkcji w pokładach cienkich stwarza jednak nieporównanie
większe problemy techniczne aniżeli w pokładach o większej grubości. Do nich zaliczyć
należy konieczność znacznego postępu dobowego przodka ścianowego oraz konieczność
uzyskania bardzo dużej jego długości. Według badań A. Sroki przeprowadzonych w Zagłębiu
Ruhry, przy postępach dobowych przodka przekraczających 5,0 m/d występują już wzmożone
wpływy eksploatacji na powierzchnię. Stwierdził on między innymi, że koszty szkód
w budynkach są proporcjonalne do kwadratu prędkości eksploatacji górniczej. Podał przykład
rzeczywisty, w którym przy postępie dobowym około 10 m niezbędna była eksploatacja
ciągła, to znaczy przez siedem dni w tygodniu. Przy takich założeniach możliwa była
eksploatacja z maksymalnie możliwym ograniczeniem jej wpływu na powierzchnię.
Warto również podkreślić, że uzyskiwanie wysokiej koncentracji w pokładach cienkich
wymaga szczególnego rozcięcia złoża. Konieczna jest długość ściany w zakresie od 300
do 350 m oraz wybiegi o długości około 2000 m. Te wymagania powodują straty w złożu
dochodzące nawet do 75%. W tym aspekcie należy się zastanowić, czy nasza polityka
zaniechania najbardziej niekorzystnych, z punktu widzenia miąższości, pokładów nie znajduje
dobrego uzasadnienia.
Z prędkością posuwu frontu ścianowego wiąże się również problem częstości relokacji
kompleksu z jednego przodka do drugiego, po zakończeniu wybierania wybiegu. Według
obecnych doświadczeń pracochłonność i czasochłonność czynności związanych z relokacją
jest w cienkich pokładach znacznie wyższa niż w pokładach o większej grubości. Stąd
nasuwa się wniosek, że i ten czynnik działa w kierunku wydłużenia przodka ścianowego.
Problemem działającym również na niekorzyść eksploatacji cienkich pokładów jest
zanieczyszczenie urobku, wynikające z faktu, że wysokość ścian jest z reguły wyższa od
grubości wybieranego pokładu. Tak dzieje się w USA, w Niemczech, a także u nas. Wzrost
zanieczyszczenia obniża wartość węgla surowego lub przy jego wzbogacaniu podnosi koszt
produkcji, przez co zmniejsza jego konkurencyjność cenową.
Ważnym czynnikiem wpływającym na ekonomikę wybierania cienkich pokładów jest
stosunek grubości pokładu do wysokości przodka ścianowego. Wg R. Sabeli w roku 1994,
w zależności od grubości pokładu, stosunek ten wahał się w górnictwie niemieckim od
0,7 do 0,85. W skrajnym przypadku na jedną tonę węgla przypadało 650 kg przybieranej
skały płonej. Tak zanieczyszczony urobek wymagał kosztownego wzbogacania, co podwyższało w znaczący sposób koszt produkcji.
Analizując czynniki techniczne eksploatacji cienkich pokładów nie można pominąć
problemu przewietrzania przodka ścianowego. Przekrój poprzeczny wyrobiska zmniejszony
472

Section II

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
jest poprzez zastosowanie w nim maszyn, takich jak obudowa, przenośnik, kombajn lub
strug. Rzutuje to na rzeczywistą ilość przepływającego powietrza. Potrzebna ilość zależy
od takich czynników, jak wielkość wydobycia czy metanowość pokładu. Szczególnie mocno
ogranicza wydobycie metanowość, gdyż wymaga znacznej ilości powietrza, niezbędnej dla
odprowadzenia gazu. Stąd też w pokładach metanowych nie można spodziewać się efektywnej
eksploatacji.
Porównując w tym aspekcie kombajn i strug należy stwierdzić, że strug ze względu
na mniejsze gabaryty w stosunku do kombajnu lepiej odpowiada wymaganiom wentylacyjnym.
Wydajną pracę w pokładach cienkich ograniczają utrudnienia w poruszaniu się ludzi
w przodku ścianowym. Przepisy górnicze dokładnie precyzują, jakie powinny być wymiary
ścieżki, która stanowi przejście dla człowieka. Szerokość ta powinna wynosić 700 mm,
a wysokość 400 mm. Ale nawet te wymiary nie pozwalają na swobodne poruszanie się.
Dlatego na podstawie dotychczasowych doświadczeń przyjmuje się wysokość ściany nie
niższą niż 1,3 m czy nawet 1,4 m, gdyż przy tej wysokości z punktu widzenia ergonomicznego
możliwe jest w miarę swobodne poruszanie się ludzi. Mimo daleko idącej mechanizacji
i częściowej automatyzacji górnik musi przesuwać obudowę zmechanizowaną w ślad za
posuwającym się kombajnem, jak również kombajnista musi nadążać za kombajnem. Mimo
stosowania radiowego sterowania operator, posuwając się wraz z kombajnem, poprzez
utrudnienia w poruszaniu się obniża prędkość kombajnu, a tym samym zmniejsza wielkość
wydobycia. Problem ten nie istnieje przy stosowaniu struga, jakkolwiek trudności z przemieszczaniem obudowy pozostają. Rozwiązaniem tego trudnego problemu będzie pełna
automatyzacja kompleksu ścianowego, która pozwoli maksymalnie ograniczyć obecność
ludzi w przodku. Zdobyte dotychczas doświadczenia pozwalają przypuszczać, że problem
wyeliminowania ludzi z przodków w cienkich pokładach podczas zmian produkcyjnych
zostanie już niedługo rozwiązany.
Po stosunkowo długim zastoju w rozwoju techniki strugowej pojawiły się ostatnio
doświadczenia, które wskazują na możliwości tkwiące w tej technologii. Świadczą o tym
wyniki uzyskiwane w Niemczech i w USA. Strugi, od swojego zaistnienia w technice
górniczej, przeznaczone były i są nadal do pokładów cienkich. Stosowane w naszym
przemyśle strugi produkcji krajowej oraz starej niemieckiej osiągają wyniki bardzo mierne,
co świadczy o niedostosowaniu ich konstrukcji do naszych warunków naturalnych i potrzeb
wydajnościowych. Powstają już za granicą strugi nowej generacji.
Strugi nowej generacji charakteryzują się:
— wysoką zainstalowaną mocą, dochodzącą obecnie do 800 kW, co pozwala urabiać
pokłady trudno urabialne,
— wysoką wytrzymałością łańcuchów, uzyskaną poprzez zwiększenie przekroju ogniw
łańcucha do 38 mm, a nawet do 42 mm,
— wysoką prędkością urabiania dochodzącą do 3,0 m/s,
— możliwością uzyskania grubości skrawu do 250 mm,
— możliwością współpracy z obudową zmechanizowaną, pozwalającą na uzyskiwanie
założonej grubości skrawu w układzie pełnej automatyzacji,
— możliwością wyeliminowania ludzi z przodka w trakcie urabiania.
O skuteczności techniki urabiania decydują rozwiązania technologiczne w przodku
ścianowym. W przypadku struga warunki takie stwarza automatyzacja zespołu maszyn
Sekcja II

473.

School of Underground Mining '99
przodkowych, co zostało w znacznym stopniu wykorzystane w ścianach USA, wyposażonych
w urządzenia urabiające niemieckie oraz w ścianach kopalń niemieckich.
Urządzenia tego typu oferuje DBT z Niemiec.
Technika kombajnowa stanowi obecnie najczęściej stosowany sposób urabiania w ścianowych przodkach eksploatacyjnych. W okresie ostatnich lat nastąpił szybki rozwój techniki
kombajnowej, zwłaszcza w aspekcie wzrostu wydajności maszyny urabiającej.
Technika kombajnowa w obecnym wydaniu, tj. przy zastosowaniu ruchomych ramion z organami urabiającymi, jest wynikiem kilkudziesięcioletnich doświadczeń. Warto przypomnieć, że
pierwszy kombajn bębnowy został opatentowany w Wielkiej Brytanii w czasie drugiej wojny
światowej i był przeznaczony wyłącznie do pokładów cienkich. Od tego momentu obserwuje
się stały rozwój tych maszyn oraz opartej na tej maszynie technologii wydobycia. Jak wykazała
praktyka górnicza wielu krajów, wydajności kombajnów ścianowych stale rosną także w pokładach
cienkich. Jest to zasługą wprowadzania do kopalń kombajnów nowej generacji.
Kombajny nowej generacji charakteryzują się następującymi cechami:
— mogą pracować w pokładach o grubości 1,3 do 4,7 m, a zatem kombajny w dolnej
granicy urabiania nadają się do pokładów cienkich,
— do napędu posuwu stosowane są silniki prądu zmiennego, sterowane przemiennikiem
częstotliwości umieszczonym w chodniku podścianowym,
— wyposażone są w bezcięgnowe mechanizmy posuwu, pozwalające na uzyskanie
wysokich sił uciągu,
— wyposażone są w systemy diagnostyki, pozwalające na bieżące śledzenia obciążenia
silników, temperatury pracy głównych zespołów i węzłów konstrukcyjnych,
— wyposażone być mogą w systemy rejestrujące podstawowe parametry pracy,
— wyposażone są w wąskie ramiona, co pozwala na zwiększenie wydajności ładowania,
— wyposażone są w ładowarki osłonowe,
— posiadają prędkości robocze posuwu w przedziale od 7,5—10 m/min w zależności
od typu oraz prędkości manewrowe dochodzące nawet do 20 m/min.
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w wybieraniu pokładów różnej grubości
można stwierdzić, że w pokładach cienkich technika kombajnowa jest równouprawniona
z techniką strugową.
Kolejnym niezwykle istotnym elementem wyposażenia ściany jest przenośnik zgrzebłowy.
Przyjmując konieczność wydobycia minimum 3000 t/d w pokładach cienkich należy dążyć
do długości ściany do ok. 300 m, a to wymaga już przenośnika o odpowiednich parametrach
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych. Technika górnicza zna przykłady ścian o długości
430 m, a nawet 450 m (w Niemczech). W naszym górnictwie najdłuższa ściana ma 378 m,
a prowadzona jest w kopalni Jas-Mos.
A zatem istnieją już przenośniki, które spełniają wymagania eksploatacji w cienkich
pokładach. Charakteryzują się one:
— dużą trwałością (4—5 min ton przetransportowanego urobku),
— dużą zainstalowaną mocą, do 3200 kW,
— wytrzymałymi łańcuchami o ogniwach 42 mm, a myśli się już o 48 mm,
— przekładniami, umożliwiającymi łagodny rozruch, wyrównanie obciążeń, napinanie
łańcucha przenośnika, zabezpieczenie przed przeciążeniem,
— konstrukcją umożliwiającą pracę z kombajnem lub strugiem.
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Można dzisiaj z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że przenośniki stanowią najmocniejszy
element wyposażenia ścianowego.
Elementem spajającym maszyny urabiające i przenośnik z zabezpieczeniem stropu jest
obudowa zmechanizowana. Istnieje wiele konstrukcji obudów do pokładów cienkich. Produkowane są one seryjnie lub na zamówienie. Jednakże, dla umożliwienia uzyskiwania
z takiego zintegrowanego zespołu wysokiego wydobycia, konieczne jest zastosowanie nie
tylko automatyzacji przemieszczania obudowy, ale także współdziałania z maszyną urabiającą.
Znane są tego rodzaju rozwiązania stosowane w ścianach strugowych oferowanych przez
DBT, w których jest pełna automatyzacja procesu produkcyjnego. Również zaprojektowany
w Polsce kompleks do cienkich pokładów, którego elementy prototypowe eksploatowane
są w kopalni Dębieńsko, odpowiada warunkom komputerowego sterowania zespołem maszyn
przodkowych.
*

Ten skrótowo podany przegląd maszyn przodkowych do wybierania pokładów cienkich
pokazuje, że z punktu widzenia technicznego istnieje możliwość zestawienia zespołu maszyn,
przy pomocy którego można uzyskać wielkość wydobycia, gwarantującą efektywność procesu
produkcyjnego. Jednakże ograniczenia górnicze zastosowania takiego kompleksu redukują
zakres jego stosowania do bardzo nielicznych przypadków.

4. Podsumowanie
Aspekty techniczne eksploatacji cienkich pokładów są bardzo dobrze rozpoznane. Istniejące
konstrukcje maszyn i urządzeń ścianowych są na dobrym poziomie technicznym, a ich
możliwe do uzyskania wydajności przekraczają w większości przypadków ich aktualne
wykorzystanie. Trudnym do uchwycenia jest aspekt ekonomiczny. Brak jest danych dla
porównania np. kosztów wydobycia węgla z przodka w pokładzie cienkim i grubym,
bowiem nie publikuje się tych informacji ze względu na tajemnicę firm. Stąd też jedynym
dostępnym wskaźnikiem pozwalającym wnioskować o efektywności produkcji jest wielkość
koncentracji produkcji z przodka eksploatacyjnego.
Jest to wskaźnik uniwersalny, pozwalający na porównywanie efektywności w różnych
krajach górniczych. Przyjmując za A. Lisowskim, na obecnym etapie rozwoju koncentracji
produkcji, progową wartość wydobycia na poziomie 2000 t/d, można wnioskować, że
w naszych warunkach w większości przypadków eksploatacja cienkich pokładów jest
nieefektywna. Ażeby dojść do wydobycia 2000 t/d z cienkiego pokładu, należałoby przeprowadzić analizę możliwości zapewnienia warunków górniczo-technicznych stymulujących
wzrost wydobycia. A to w wielu przypadkach może okazać się niemożliwe. Dotyczy to
głównie możliwości uzyskania wybiegów do ok. 2000 m oraz długości ścian na poziomie
300 m.
Również przybieranie skały płonej, celem uzyskania ergonomicznej wysokości ściany,
tj. co najmniej 1,3 m, często jednak więcej, podnosi koszt produkcji, co odbijać się
musi na cenie zbytu węgla. Z tych przykładów widać, jak istotnym problemem jest
jakość złoża tak pod względem regularności zalegania, jak i stosunku grubości pokładu
do wysokości ściany, który powinien być jak największy. Szczegółowa analiza naszych
zasobów pozwala na usprawiedliwienie kierownictw kopalni z odchodzenia od eksploatacji
cienkicłi pokładów.
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Ponieważ jednak reforma naszego górnictwa wymagać będzie w najbliższych latach
dalszego zwiększania koncentracji wydobycia z przodka ścianowego, należy się spodziewać
dalszego ograniczania eksploatacji cienkich pokładów, co w świetle przeanalizowanych
faktów wydaje się być uzasadnione.
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Technical and economic aspects of thin seams exploitation
Abstract
The technical factors which influence on the output rate from longwall in thin seams
are described. These factors are: seam thickness in relation to longwall height» the length
of longwall, the length of panel and the daily advance. The output concentration from the
one coal face is considered to be an economic effect as a value correlating best with
production costs.
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Możliwości wykorzystania spoiw cementowych do osadzania różnych
typów kotwi
Słowa kluczowe
Obudowa kotwiowa - spoiwa cementowe

- badania

laboratoryjne

Streszczenie
W pracy omówiono wyniki badań laboratoryjnych nad nowymi spoiwami sporządzanymi
na bazie cementów oraz wyniki badań laboratoryjnych nośności różnych typów kotwi
instalowanych na tych spoiwach.
Artykuł zawiera także szczegółowy opis nowej technologii instalowania kotwi w górotworze na spoiwach cementowych. Technologia opisana w pracy jest znacznie prostsza,
tańsza od dotychczasowych i mniej pracochłonna, a przede wszystkim pozwała uzyskiwać
wyższe nośności obudowy i poprawia efektywność wykorzystania spoiwa.

1. Wstęp
Od wielu lat w górnictwie podziemnym do osadzania kotwi, szczególnie kotwi linowych,
wykorzystywane są spoiwa sporządzane na bazie cementów. Zainteresowanie tymi spoiwami
spowodowane jest między innymi ich stosunkowo niską ceną, łatwością pozyskiwania,
przygotowywania i zatłaczania w porównaniu z innymi typami spoiw. Silnie rozbudowana
sieć spękań i szczelin w otoczeniu wyrobisk powoduje nadmierne zużycie rzadkich, płynnych
spoiw żywicznych, przekraczające niejednokrotnie kilkadziesiąt razy objętość otworu ko-,
twiowego. Efekt poprawnego osadzenia kotwi na żywicach organicznych w spękanym
górotworze można' osiągnąć dopiero po uszczelnieniu skał w otoczeniu otworu wiertniczego.
Użycie spoiw cementowych jest również korzystne z uwagi na bezpieczeństwo. Ich stosowanie
w górnictwie wymaga użycia takich samych środków bezpieczeństwa, jak w przypadku
wykonywania robót murarskich pod ziemią.
Istnieją jednak pewne wady spoiw cementowych, które ograniczają możliwości ich
wykorzystania do wykonywania obudowy wczesnopodporowej. Problem ten zostanie szerzej
omówiony w dalszej części artykułu.
Termin spoiwo cementowe sugeruje, iż jest to materiał wiążący, wykonywany na bazie
cementów z domieszkami materiałów dostosowujących jego własności do potrzeb. W górSekcja II
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nictwie, nie tylko polskim, do osadzania kotwi stosowano dotychczas głównie cementy
portlandzkie niskich klas bez jakichkolwiek domieszek. Wytworzone w ten sposób spoiwo
najczęściej nie spełnia wszystkich wymagań niezbędnych do pełnowartościowego osadzenia
kotwi w górotworze. W artykule przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych i modelowych
nad nowymi spoiwami cementowymi opracowanymi w Katedrze Górnictwa Podziemnego
AGH. Spoiwa te sporządzano na bazie wysokosprawnych cementów pordandzkich i cementów
specjalnych. Wskazano na możliwości praktycznego wykorzystania tych spoiw do osadzania
kotwi linowych, sztywnych-stalowych i kotwi urabialnych.

2. Własności spoiw cementowych
Przydatność spoiw cementowych do osadzania kotwi jest uwarunkowana wieloma czynnikami. Dlatego też. w wielu ośrodkach naukowo-badawczych na świecie, podejmuje się
działania zmierzające do uzyskania spoiw cementowych o takich własnościach, które będą
gwarantować: pewność wklejenia kotwi, uzyskanie nośności w wymaganym czasie i zachowanie nośności przez cały okres utrzymywania wzmacnianych wyrobisk.
W oparciu o uzyskane dotychczas doświadczenia ze stosowaniem kotwi instalowanych
na spoiwach cementowych, wyspecyfikowano grupę najistotniejszych własności spoiw, od
których zależy zarówno nośność zainstalowanej kotwi jak i możliwość wyboru pewnej
metody osadzania kotwi w górotworze. Jak wykazują dotychczasowe doświadczenia górnictwa
światowego, pewność osadzenia kotwi w górotworze osiąga się poprzez wypełnianie pastą
spoiwa otworów wykonanych pod kotwie, a następnie wprowadzanie do nich kotwi.
W artykule skupiono się głównie na tych własnościach spoiw, które pozwalają stosować
opisaną technologię osadzania kotwi.
4

Rozpatrywane własności odnoszą się do:
a) zaczynu spoiwa:
— czas gęstnienia,
— własności tiksotropowe,
— czas wiązania,
— sedymentacja — odstój wody zarobowej,
b) stwardniałej zaprawy (betonu):
— wytrzymałość na ściskanie,
— wytrzymałość na zginanie,
— skurcz,
— przyczepność do skał i stali,
— odporność na korozję.
Czas gęstnienia zaczynu spoiwa powinien być dobrany w taki sposób, aby był dłuższy
od czasu potrzebnego do osadzenia kotwi w otworze.
Z czasem gęstnienia ściśle związane są własności tiksotropowe spoiwa. Tiksotropia to
zdolność upłynniania lub inaczej przechodzenia substancji ze stanu żelu do stanu zolu pod.
wpływem bodźców zewnętrznych np. mieszania. Własności tiksotropowe omawianych spoiw
przejawiają się głównie zwiększeniem zdolności do ich przetłaczania na etapie przygotowywania spoiwa (proces zarabiania) jak i w trakcie przetłaczania (np, mieszanie ślimakiem
przetłaczającym spoiwo z zasobnika do otworu). Nadmierne „upłynnienie" spoiwa jest także
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niekorzystne, może powodować, iż spoiwo zatłoczone do pionowego otworu stropowego
wypłynie z niego pod wpływem siły grawitacji. Przy doborze składników poprawiającycli
własności tiksotropowe należy więc mieć na uwadze z jednej strony poprawienie przetłaczalności spoiwa, a z drugiej strony otrzymanie spoiwa, które nie wypłynie samoczynnie
z otworu o określonej średnicy.
Czas wiązania spoiwa to parametr, od którego w dużej mierze zależy szybkość przyrostu
wytrzymałości twardniejącego spoiwa w ciągu pierwszycłi godzin od jego zarobienia.
Sedymentacja części stałych zaprawy w wodzie zarobowej zachodzi głównie w zaczynach
o wysokim współczynniku w/c (stosunek masy wody do masy cementu). Przejawem
sedymentacji jest gromadzenie się wody pod powierzchnią zaczynu. Wystąpienie odstoju
wodnego powoduje, iż kotew na tym odcinku nie jest zamocowana. Odstój źle przygotowanego
spoiwa jest tym większy, im dłuższy jest odcinek wklejenia. W przypadku długiego otworu
pionowego wykonanego w stropie wyrobiska, możemy uzyskać znaczny odcinek niewklejonej
kotwi w końcowej części otworu, czyli tam gdzie powinna ona być osadzona najskuteczniej.
Proces sedymentacji spoiwa wywołuje także zróżnicowanie wytrzymałości betonu wzdłuż
otworu kotwiowego. Najwyższą wytrzymałość uzyskuje się na odcinku położonym najbliżej,
pułapu wyrobiska, a najniższą w końcowym odcinku wklejenia.
Wytrzymałość na ściskanie Rc i wytrzymałość na zginanie Rz betonu przeznaczonego
do osadzania kotwi to dwa parametry, które wpływają na nośność kotwi. Należy zauważyć,
iż zwiększanie wartości Rc i Rz umożliwia skracanie odcinka wklejenia kotwi bez wpływu
na jej nośność.
Skurcz (zmniejszanie objętości betonu) jest powodowany procesem twardnienia oraz
oddziaływaniem środowiska w okresie twardnienia betonu. W przypadku spoiw cementowych
zastosowanych do osadzania kotwi, skurcz może być jedną z istotniejszych przyczyn utraty
zdolności do przenoszenia przez kotew żądanych obciążeń. Nadmierny skurcz, który zachodzi
głównie w początkowym okresie twardnienia (do kilku dni) może być przyczyną częściowej
lub całkowitej utraty spójności na granicy spoiwo - górotwór. W praktyce należy dążyć
do całkowitego zlikwidowania skurczu betonów używanych do osadzania kotwi.
Odporność betonu na korozję jest bardzo istotną własnością, szczególnie w sytuacji
kotwienia górotworu zawodnionego wodami agresywnymi. W wielu kopalniach węgla
kamiennego występowanie takich wód nie jest zjawiskiem rzadkim. Odporność betonu na
korozję powinna gwarantować zachowanie podstawowych własności wytrzymałościowych
w całym okresie utrzymywania wyrobiska zabezpieczonego kotwiami.
2.1. W ł a s n o ś c i

spoiw

cementowych,

a technologie

osadzania

kotwi

Aktualnie najbardziej rozpowszechnione są dwie metody osadzania kotwi na spoiwach
cementowych. Zdaniem praktyków pewniejszą, co już wspomniano, jest metoda, według
której po odwierceniu otworu wypełnia się go pastą spoiwa cementowego, a następnie
wprowadza się do niego odpowiednio przygotowaną łinę (rys. 1),
Do niedawna metoda ta, pomimo swojej skuteczności, nie mogła być powszechnie
stosowana. Powodem tego był brak spoiw cementowych o odpowiednich własnościach.
Sprowadzane z Niemiec spoiwa finny Quick-mix, pomimo bardzo dobrej jakości były zbyt
drogie i z tego powodu nie znalazły nabywców.
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Rys. 1. Schemat instalacji do przygotowywania i zatłaczania spoiwa cementowego
Fig. 1. Scheme of installation for preparation and forcing in cement binder

W drugiej metodzie instalowania kotwi mamy do czynienia z odwróceniem kolejności
niektórych czynności, tzn. po odwierceniu otworu wprowadza się do niego odpowiednio
uzbrojoną kotew linową, po czym zatłacza się rzadkie spoiwo. Uzbrojenie liny w tej
technologii osadzania polega na wyposażeniu jej w wężyk odpowietrzający, który umożliwia
zatłaczanie spoiwa od wylotu w kierunku do dna otworu (rys. 2).
Zatłaczanie spoiwa do otworu uzbrojonego w linę, odbywa się za pomocą pompy przeznaczonej
do zapraw cementowych lub do dwuskładnikowych żywic. Uszczelnianie wlotu otworu odbywa
się poprzez specjalną pipetę iniekcyjną mocowaną w otworze. W przypadku gdy zatłaczanie
odbywa się bez pipety iniekcyjnej w otworze instaluje się dodatkowo wężyk do zatłaczania
spoiwa (o długości 30—50 cm), a wylot otworu uszczelnia się korkiem wykonanym np. z pianki
poliuretanowej. Przez cienki wężyk wprowadzony do otworu obok kotwy, można przetłaczać
kleje żywiczne lub rzadkie spoiwa cementowe. Scharakteryzowana metoda posiada kilka istotnych
wad. Z praktyki wiadomo, że spoiwo w postaci zaczynu cementu z wodą jest przygotowywane
przez pracowników w takich proporcjach, aby nie było kłopotów z jego przetłoczeniem do
otworu pod kotwie. Zwykle stosunek w/c przekracza wtedy 0,4, Betony przygotowywane bez
zastosowania dodatkowych środków polepszających własności reologiczne i wytrzymałościowe,
osiągają najwyższą wytrzymałość przy zachowaniu współczynnika w/c nie przekraczającego.
0,35. Czas wiązania spoiw o współczynniku wyższym niż 0,4 bardzo istotnie wydłuża się,
a końcowa wytrzymałość betonu jest niższa od normowej. Jak istotne jest zachowanie odpowiedniego współczynnika wodnego świadczy fakt, że podczas prób laboratoryjnych nad różnymi
recepturami spoiw ustalono, iż zwiększenie współczynnika wodnego (w/c) z 0,32 do 0,34
w zaczynie sporządzonym z cementu portlandzkiego spowodowało spadek wytrzymałości po
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kotew liBOwa

koTck uzczelaialący
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wfiyk do Ertfawoizłbi

Rys. 2. Tradycyjna metoda instalowania kotwi linowych
Fig. 2. Traditional method for mounting cable bolts

jednej dobie o około 20%. Problem wytrzymałości betonu użytego do osadzania kotwi staje się
jeszcze poważniejszy, gdy używamy rzadkich zaczynów cementu portlandzkiego o współczynniku
wodnym przekraczającym 0»45. Podczas badań laboratoryjnycłi nad masą zarobową o współczynniku wodnym 0,46 okazało się, iż wskutek sedymentacji fazy stałej w zaczynie, już po 2
godzinach powstaje bardzo duży odstój wody. Odstój ten w przypadku pionowego otworu
o długości około 150 cm wynosi ponad 10 cm. Wyniki badań wytrzymałości doraźnej na
ściskanie tak sporządzonego betonu, wykazują znaczne zróżnicowanie tego parametru zależnie
od miejsca pobrania próbki (rys. 3).
W końcowym odcinku otworu tj, najdalej od stropu, utwierdzenie kotwi osadzonej na
betonie o zbyt wysokim współczynniku w/c, jest najgorsze. Po zainstalowaniu kotwi tego
faktu nie da się stwierdzić w warunkach „In situ".
Stosowanie opisanej technologii osadzania kotwi w górotworze szczelinowatym nie daje
żadnej pewności poprawnego wykonania tej obudowy. Istnieje zagrożenie, że po zakończeniu
zatłaczania spoiwa, wpłynie ono częściowo do szczelin i w związku z tym obniżeniu
ulegnie jego poziom w otworze (górny odcinek otworu pozostanie bez spoiwa).
Niedogodnością tej metody instalowania kotwi linowych jest również konieczność
wklejania kotwi zawsze na całej długości.
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Rys. 3. Rozkład wytrzymałości betonu w otworze po 30 dniach
Fig. 3. Cement strengtii distribution in a tiole after 30 days

3. Charakterystyka spoiw opracowanych w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH
Biorąc pod uwagę wszystkie omówione parametry zaczynów i betonów mające wpływ
na wykorzystanie danego spoiwa, w Katedrze Górnictwa Podziemnego opracowano trzy
receptury spoiw;
— SCS — spoiwo cementowe szybkowiążące,
— SCW — spoiwo cementowe wolnowiążące o podwyższonej odporności na korozję,
— SCWP — spoiwo cementowe wolnowiążące o podwyższonej wytrzymałości Rc.
Przy opracowywaniu receptur w/w spoiw, ważnym celem było uzyskanie betonów
różniących się czasem wiązania. Spoiwa dające zaczyny wolnowiążące, mogą być przeznaczone dla osadzania tych kotwi, dla których nie przewiduje się konieczności szybkiego
włączenia ich do pracy. W przypadku stosowania zaczynów spoiw wolnowiążących znacznie
wydłużają się w czasie możliwości wprowadzania kotwi do otworów wypełnionych spoiwem.
Czas wprowadzenia jednej kotwi linowej o długości około 6,0 m w zależności od długości
odcinka wklejenia wynosi do 5 minut. Jeżeli porcja jednorazowo przygotowanego spoiwa
wystarcza do osadzenia 3 kotwi linowych, to wszystkie czynności związane z zatłoczeniem
zaczynu oraz wprowadzaniem kotwi nie powinny przekroczyć 30 minut.
Czas gęstnienia spoiw SCW i SCWP wynosi około 40 minut, tak więc uzyskujemy
znaczną rezerwę czasową na nieprzewidziane trudności zdarzające się przy wprowadzaniu
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kotwi do otworów. Z doświadczeń ruchowych wynika, iż tak dobrany czas gęstnienia
betonu jest całkowicie wystarczający przy stosowaniu technologii osadzania kotwi hnowych
według rysunku 1.
Zaczyny szybkowiążące charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu wytrzymałości, a tym
samym umożhwiają stosunkowo szybkie (po około 3 godzinach) włączenie się obudowy kotwiowej
do pracy. Szybkość przyrostu wytrzymałości betonu uzyskiwana jest jednak kosztem znacznego
obniżenia końcowej wytrzymałości w stosunku do wytrzymałości spoiw wolno wiążących. Stosowanie zaczynów spoiw szybkowiążących wymaga pewnych modyfikacji technologii instalowania kotwi, W związku z krótkimi czasami gęstnienia i wiązania przygotowywanie zaczynu
spoiwa powinno odbywać się w porcjach znacznie mniejszych (max. dla 2 otworów).
W tabeli 1 zestawiono niektóre własności omawianych spoiw, natomiast na rysunku 4
przedstawiono szybkość przyrostu wytrzymałości na ściskanie.
Tabela !. Własności spoiw
Table 1. Properties of binders
Spoiwo SCS

Spoiwo SCW

Spoiwo SCWP

0,27

0,22

0,21

Czas gęstnienia [min ]

\5

40

45

Własności tiksotropowe

dobre

bardzo dobre

bardzo dobre

Początek wiązania [h]

0,5

2

2

Koniec wiązania [h]

3

6,5

5

Sedymentacja — odstój wody zarobowej [ml]

0

0

0

Wytrzymałość na ściskanie Rc po 28 dniach [MPa]

28

42

58

pomijalny

pomijalny

pomijalny

Parametr
w/c

Skurcz [mm]

60
<0

CL

50

U

CC

0>
c

40

SCS
SCW

g
30
io
<
0
c

SCWP

20

E 10 -

i

o

3h
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8h

12h

24h
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Rys. 4. Szybkość przyrostu wytrzymałości na ściskanie opracowanych spoiw cementowych
Fig. 4. Rate of compressive strength increase of cement binders
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4. Skuteczność osadzania kotwi na spoiwach cementowych
Badania skuteczności osadzania kotwi na spoiwach cementowych prowadzone są na
stanowisku badawczo-doświadczalnym obudowy kotwiowej, zbudowanym w Katedrze Górnictwa Podziemnego AGH. Przedmiotowe stanowisko wykonane zostało jako stanowisko
wielofunkcyjne do badania wszystkich elementów obudowy kotwiowej. Rama nośna współpracuje z zespołem siłowników oraz układem sterująco-pomiarowym połączonym z komputerem. Oprogramowanie komputera umożliwia ciągły podgląd badanych parametrów,
gromadzenie i obróbkę wyników pomiarowych.
W ramie nośnej zamocowany jest stalowy cylinder lub zamiennie skrzynia wypełniona
betonem o własnościach zbliżonych do własności skał stropowych (elementy te można
wypełniać także skałą pobraną w warunkach in situ). Beton lub skała pozwalają na
zamodelowanie górotworu, w którym wklejane będą żerdzie kotwiowe.
W pracy przytoczono tylko wyrywkowe rezultaty badań nad skutecznością osadzania
kotwi na spoiwach cementowych. Zamieszczone wyniki dotyczą skuteczności wklejania
kotwi linowych oraz sztywnych stalowych i drewnianych na spoiwie typu SCW, Spoiwo
to w chwili obecnej jest najczęściej wykorzystywane w kopalniach węgla kamiennego,
głównie z powodu jego stosunkowo dużej odporności na korozję wód agresywnych.
Prezentowane rezultaty obrazują
nośności kotwi od długości odcinka
wadzone na kotwiach instalowanych w
(Rc) na rozciąganie skał użytych do
Rc betonu wynosiło około 40 MPa.
4.1. S k u t e c z n o ś ć

osadzania

zależność nośności kotwi od czasu oraz zależność
wklejenia. Wszystkie przytoczone badania były prokęsach piaskowca zespalanych betonem. Wytrzymałość
badań zawierała się w granicach 27—32 MPa, zaś

kotwi

linowych

na

spoiwie

SCW

Wyniki badań przedstawione poniżej, uzyskane zostały w trakcie prób z kotwiami
linowymi typu IR-3 o średnicy 20 mm, rozplatanych i klatkowanych na długości odcinka
wklejenia. Kotwie te wklejane były w otworach o średnicy 42 mm.
Badania nośności kotwi wykonywano po 12, 24 i 48 godzinach oraz po 7 dniach od
momentu ich zainstalowania. Stwierdzony wzrost nośności posiada charakter zbliżony do
liniowego. Nośność kotwi przekroczyła rzeczywistą siłę zrywającą linę (ok. 246 kN) przy
długości wklejenia 1,2 m już po 24 godzinach od jej osadzenia.
4.2. S k u t e c z n o ś ć o s a d z a n i a
n a s p o i w i e SCW

kotwi

sztywnych

—

stalowych

Wyniki badań przedstawione poniżej uzyskane zostały w trakcie prób z kotwiami
stalowymi typu IR-1-(X) o średnicy 22 mm. Kotwie te były wklejane w otworach o średnicy
30 mm. Rezultaty badań przedstawiono na rysunku 6.
Badania stanowiskowe wykazują, że spójność spoiwa cementowego z górotworem
jest wyższa w stosunku do uzyskiwanej przy wklejaniu kotwi na ładunkach żywicznych.
Ze zrozumiałych względów utwierdzenie kotwi na spoiwie cementowym i możliwość
włączenia jej do pracy, następuje z pewnym opóźnieniem. Nie powinno to mieć jednak
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Rys. 5. Zależnoś<$ nośności kotwi linowej od długości odcinka wklejenia i czasu, który upłynął od momentu
zainstalowania kotwi (spoiwo

SCW)

Fig. 5. Relationship of load capacity of cable bolt and the length of cementing. section, and time that
elapsed sińce the moment of bolt mounting (SCW binder)
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Rys. 6. Zależność nośności kotwi sztywnej — stalowej od długości odcinka wklejenia i czasu, który upłynął
od momentu zainstalowania kotwi (spoiwo SCW)
Fig. 6. Relationship of load capacity of rigid steel bolt and the length of cementing section, and time that
elapsed sińce the moment of bolt mounting (SCW binder)
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większego znaczenia podczas kotwienia górotworu z odpowiednim wyprzedzeniem do
spodziewanych przemieszczeń (np. przed frontem eksploatacji). Przykatwianie łuków
stropowych w chodnikach prowadzone dla wyeliminowania stojaków na skrzyżowaniu
z czołem ściany, powinno byc realizowane z pewnym wyprzedzeniem ciśnień eksploatacyjnych. Można przyjąć, że przez okres jednej doby, założone z wyprzedzeniem
kotwie, nie będą w takiej sytuacji poddane obciążeniu. Opóźnienie włączenia kotwi
do pracy można też osiągnąć przez dokręcenie nakrętek podtrzymujących obejmę dopiero
po upływie jednej doby. W tym czasie spoiwo cementowe SCW osiągnie już wytrzymałość
na ściskanie nie mniejszą niż 40 MPa. Wytrzymałość taka zapewnia nośność kotwi
zbliżoną do wymaganej przepisami (120 kN) już przy wklejeniu na odcinku o długości
0,6 m.
Zastąpienie klejów żywicznych spoiwami cementowymi w opisanej sytuacji przykatwiania łuków znacznie zmniejsza koszty tego zabiegu, co właśnie zainspirowało
rozpoczęcie badań dla rozwiązania problemu. W tej sprawie uzyskano takżę pozytywną
opinię WUG.
4.3. S k u t e c z n o ś ć

osadzania

kotwi

drewnianych

na

spoiwie

SCW

Powodem podjęcia prób osadzania kotwi drewnianych na spoiwie cementowym jest
niska skuteczność zamocowania klinów utwierdzających kotew w otworze. W wyniku
przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wklejanie kotwi drewnianych na spoiwach cementowych przynosi zdecydowanie lepsze efekty wzmocnienia ociosów.
Kotew drewniana o średnicy 30 mm, wklejona na odcinku o długości 30 cm w otworze
o średnicy 42 mm, przenosi obciążenie około 25 kN. Wklejenie kotwi drewnianej na
długości około l m pozwala na przeniesienie siły osiowej równej wytrzymałości tej kotwi
na zrywanie.
Wklejanie kotwi drewnianych na całej długości, oprócz efektu lepszego utwierdzenia,
przynosi dodatkowe korzyści w postaci zabezpieczenia powierzchni drewna przed szkodliwym
wpływem wilgoci oraz pleśni, co wydatnie przedłuża jej żywotność.
Pozytywne rezultaty badań laboratoryjnych nad osadzaniem kotwi drewnianych na
spoiwach cementowymi zostały potwierdzone w praktyce w kilku kopalniach węgla kamiennego.

5. Zakończenie
Kotwie linowe, sztywne-stalowe lub drewniane, osadzane na spoiwach cementowych
przeszły pozytywną weryfikację w kilkunastu kopalniach węgla kamiennego, między innymi
do wzmocnienia wielkogabarytowych wyrobisk o długim okresie utrzymywania. Używa się
ich do wzmacniania skrzyżowań wyrobisk korytarzowych oraz chodników utrzymywanych
w jednostronnym otoczeniu zrobów. Pozytywne wyniki uzyskuje się także przy zabezpieczaniu
stropu chodników przed frontem eksploatacji oraz przy zabezpieczeniu spągów wyrobisk
w pokładach tąpiących. Uzyskane doświadczenia wskazują na wysoką skuteczność tego
typu wzmocnienia przy stosunkowo niewielkim koszcie w odniesieniu do alternatywnych
sposobów wzmacniania obudowy wyrobisk i górotworu.
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Possibilities of the use of cement binders for embedding various
types of bolts
Abstract
The paper presents the experimental iaboratory resuits for new binders prepared on the
basis of cement and load capacity of different types of bolts mounted with these binders.
The paper contains ałso a detailed description of new bolting technology in to rock
mass with cement binders. The technology described in the paper is far simpler and cheaper
from technologies used so far, less labour-consuming and, first of all, allows for reaching
higher load capacities of roof bolting and improves effectiveness of the binder used.
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Zastosowani trojkomorowego podajnika rurowego jako
wymiennika ciepa w dziedzinie klimatyzacji górnictwa
Artykuł promocyjny
1. Zastosowanie trójkomorówego podajnika cieczy w górnictwie
•

*

Skonstruowanie i zastosowanie trójkomorowego podajnika cieczy wynikło z potrzeb samego górnictwa. To rozwiązanie techniczne, którego właścicielem jest firma
SIEMAG stosowane jest z powodzenie# pd początku lat siedemdziesiątych.
Zgodnie z potrzebami górnictwa firma SIEMAG skonstruowała trójkomorowy
podajnik cieczy:
— do hydraulicznego transportu minerałów o odpowiedniej granulacji,
— jako wymiennik wody zimnej/ciepłej w procesie klimatyzacji,
— jako wymiennik wody kopalnianej (z odwadniania)/wody świeżej z efektem
wysokiej oszczędności energii elektrycznej.
Najważniejszymi argumentami dla każdego zastosowania tego urządzenia są:
r

r

L

OPŁACALNOSC I

2, Trójkomorowy podajnik cieczy jako wymiennik ciepła w
klimatyzacji wyrobisk kopalnianych
•

Jednym z możliwych zastosowań jest wykorzystanie trójkomorowego podajnika
cieczy jako wymiennika wody zimnej dostarczanej przez agregat
i wody ciepłej powracającej z chłodnic umieszczonych w przodkach wydobywczych.
Poprzez zastosowanie trójkomorowego podajnika cieczy poprawia sif vi^fiÓte!zynnik
sprawności całego centralnego systemu klimatyzacyjnego — skok temper^yfy
^
nieznaczny i wynosi ok. 0,5°C. W efekcie obniża się temperatura początkowa wody
zimnej o
3
—
•
S
^
l
i
p
^
Dzięki temu w obiegu pienwotnym i w obiegu wtórnym można założyć niższe
strumienie objętości przepływu, a oznacza to:
— możliwość stosowania rurociągów o mniejszym przekroju,
— oszczędność energii i niższe koszty eksploatacyjne,
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Rys. 1. Trójkomorowy podajnik ciepła
— do hydrotransportu minerałów o odpowiedniej granulacji
— jako wymiennik ciepła w procesie klimatyzacji
jako wymiennik wody kopalnianej/wody świeżej z efektem dużych oszczędności energii
w pompowniach głównego odwadniania

Rys. 2. Trójkomorowy podajnik cieczy jako wymiennik ciepła w procesie klimatyzacji
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3. Budowa i zasada działania
Na rysunku 3 przedstawione są poszczególne fazy pracy trójkomorowego podajnika cieczy na podstawie stanów w jednej z trzech komór rurowych:
— główne zawory po stronie wody zimnej: A,B
— główne zawory po stronie wody ciepłej; C,D
— zawory wyrównawcze ciśnienia: E,F

•

1

A, D g«ffChlos8an
C, D otfan
Kflinmot: Nieclefrcituck
Yorgang: FUllen bis Punki I

A. D gQ8chto9sen
C, D schHefteii

2
3

Karniuer wiid oufgolasleł

4

A, D oHon
C, D geschloRsen
Kammet: Itoclidtuck
Yorgaiig: rłiidatn bis Punkt I!

5

A, D schlieHen
C, D geschloeacn

6

Kommer wiid ontlnstol

7

A. B gesciilossen
C. D oflen
Kamiuer: Niederdtuck
Vorgang: nninti Ws Punki I

Rys. 3. Poszczególne fazy pracy trójkomorowego podajnika cieczy

Poprzez odpowiednie sterowanie zaworami wszystkich trzech komór uzyskuje
się efekt ciągłej wymiany wody w dwóch obiegach (pierwotnym — wysokie ciśnienie^
oraz wtórnym, niskie ciśnienie^), w których przepływ wymuszony jest przez dwie
niezależne pompy.

^Wysokie ciśnienie — ciśnienie rzędu 100 bar,
^ Niskie ciśnienie — ciśnienie rzędu 20 bar.
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Krok 1
Po otwarciu głównych zaworów C i D następuje napełnienie komory ciepła wodą
pod niskim ciśnieniem (powrót z chłodnic umieszczonych w przodkach), a równocześnie zimna woda tłoczona jest do chłodnic umieszczonych w przodkach.
Krok 2 + 3
Główne zawory C i D zostały zamknięte. Następuje otwarcie zaworu wyrównawczego ciśnienia E i w komorze ciśnienie wzrasta do wysokiego.
Krok 4
Po otwarciu głównych zaworów A i B następuje napełnienie komory zimną wodą
pod wysokim ciśnieniem (woda dostarczana przez agregat chłodniczy na powierzchni),
a równocześnie ciepła woda tłoczona jest do ponownego chłodzenia w agregacie
chłodniczym na powierzchni.
Krok 5 + 6
Główne zawory A i B zostały zamknięte. Następuje otwarcie zaworu wyrównawczego ciśnienia F i w komorze ciśnienie spada do niskiego.
Krok 7 = Krok 1
4. Schemat systemu centralnej klimatyzacji wyrobisk w Kopalni Heinrich
Robert (uruchomiono w maju 84)
System składa się z następujących zasobów:
— zespołu wytwarzania zimna z obiegiem wody chłodzącej i chłodnicami kominowymi na powierzchni,
— obiegu pienwotnego wody — wysokiego ciśnienia w szybie (rurociąg zimnej
wody jest izolowany),
— trójkomorowego podajnika cieczy (jako wymiennika ciepła na poziomie 1000 m
obiegu wtórnego wody) — niskiego ciśnienia na dole kopalni (rurociąg zimnej wody
jest izolowany),
— chłodnic powietrza kopalnianego w przodkach eksploatacyjnych,
— pomp obiegu pierwotnego i wtórnego wody.
P a r a m e t r y te'chniczne — praca przy d o d a t n i e j
z e w n ę t r z n e j p o w i e t r z a na p o w i e r z c h n i

temperaturze

Wydajność chłodnicza — 16 MW
Temperatura początkowa zimnej wody z zespołu wytwarzania zimna na powierzchni — 3 , 0 X
Temperatura początkowa zimnej wody za trójkomorowym podajnikiem cieczy
(komory rurowe są wewnętrznie izolowane) — 3,5°C
Temperatura powrotna ciepłej wody z chłodnic powietrza kopalnianego na
dole — 21,5°C
Temperatura powrotna ciepłej wody za trójkomorowym podajnikiem cieczy —
21,0°G
Objętość przepływu wody w obiegach pienwotnym/wtórnym — 800 m^/h.
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5. Parametry techniczne — praca przy temperaturze zewnętrznej powietrza
na powierzchni niższej niż O^^C
Przykład:
Temperatura zewnętrzna powietrza (powierzchnia)
2°C
Zapotrzebowanie mocy chłodniczej w obiegu wtórnym — 13 000 kW
Moc chłodnicza chłodnic kominowych — 13 000 kW
Moc chłodnicza dostarczana przez agregat chłodniczy — O kW
Całkowity strumień wody (800 m^/h o temperaturze 18®C) pompowany jest przez
chłodnice kominowe. W ten sposób woda zostaje ochłodzona do temperatury 4°C.
Wykorzystanie potencjału chłodniczego powietrza przy odpowiednich zewnętrznych
warunkach klimatycznych pozwala na normalne prowadzenie klimatyzacji wyrobisk
kopalnianych bez udziału agregatu chłodniczego.
Efekt oszczędności energii w tym wypadku wynosi 100% lub 2900 kWh.
Woda w obiegu pienwotnym ochłodzona w chłodniach kominowych na powierzchni
do 4°C jest transportowana przez trójkomorowy podajnik cieczy do obiegu wtórnego
z temperaturą początkową 4,5°C.
Również w okresie przejściowym, gdy temperatura powietrza na powierzchni
waha się w przedziale O—5°C można oszczędzać energię do ponad 50%.

6. Pomieszczenie niezbędne dla zabudowy trojkomorowego podajnika cieczy
Elastyczne usytuowanie poszczególnych elementów instalacji ma szczególne
znaczenie na dole kopalni. Każdy metr sześcienny drążonej przestrzeni związany
jest z kosztami.
Głównymi składnikami trójkomorowego podajnika cieczy są (rys. 6):
— trzy komory rurowe,
— bateria zaworów po stronie ciepłej wody,
— bateria zaworów po stronie zimnej wody
— pompa hydrauliczna z odpowiednim wyposażeniem
— sterownik mikroprocesorowy z tablicą synoptyczną
W zależności od warunków pomieszczenia zabudowa może być (rys. 7):
— w wykonaniu prostym,
— w kształcie litery U,
— w sposób przystosowany do specyfiki wyrobiska
Ponadto trójkomorowy podajnik cieczy można stopniowo w zależności od potrzeb
powiększać, by uzyskać wzrost jego wydajności (rys. 8).

7. Montaż u producenta
Przed wysyłką urządzeń następuje ich kompletny wstępny montaż łącznie ze
sterowaniem elektrycznym. Rozruch próbny i test ciśnieniowy przeprowadza się
w obecności odbiorcy urządzeń.
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Rys. 7. Pomieszczenia dla zabudowy trójkomorowego podajnika cieczy

Rysunki 9 i 10 przedstawiają taką sytuację w firmie SIEMAG
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Stufenweise erweiterbar
Stopniowe powiększanie trójkomorowego

cieczy

Przykłady możliwości powiększania komór rurowych w zależności od wersji:

gerade Aufstellung

w wykonaniu prostym

O

O

- U-Form

w wykonaniu w kształcie litery "U"

w v/ykonaniu dopasowanym do wyrobiska

- oder angepaBt

r
Rys. 8. Stopniowe powiększanie trójkomorowego podainika cieczy

8. Montaż i uruchomienie
Po wysyłce elementów trójkomorowego podajnika cieczy następuje montaż
i uruchomienie w kopalni. Tnwa to zaledwie 2—3 tygodnie, ponieważ poszczególne
części instalacji po zmontowaniu u producenta wysyłane są już jako wstępnie
zmontowane.
Rysunek 11 przedstawia zmontowaną baterię zaworów największego trójkomorowego podajnika cieczy o średnicy DN 300, PN 160 (wewnątrz izolowane).
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Rys. 9. Wstępny montaż u producenta

Rys. 10. Próbny rozruch i test ciśnieniowy
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Rys. 11. Zmontowana bateria zaworów największego trójkomorowego podajnika cieczy o średnicy
DN 300, PN 160

Komory rurowe (rys. 12) posiadają średnicę DN 450, PN '160
izolowane).
500
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Rys. 12. Komory rurowe o średnicy DN 450, PN 160

9. Instalacje referencyjne
Western Deeps
Prosper Haniel
Niederberg
Ant raz it
Westerholt II
Heinrich Robert
FREDDIES
Augustę Victoria
Lohberg
Furst Leopold
Summe
RUDNA
Gluboskaja
Pniowek
FREDDES 1
Walsaum
Heinrich Robert
Ibbenburen
Lohberg
Gottharg (2x)
Summe
Artykuł promocyjny

(Sudafrika)
(RAG)
(RAG)
(Ukrainę)
(RAG)
(RAG)
(Sudafrika)
(RAG)
(RAG)
(RAG)
(KGHM)
(Ukrainę)
(Polen)
(Sudafrika)
(RAG)
(RAG)
(Preussag)
(RAG)
(Schweiz)

3
6
6
10
10
15
40
10
6
10
116
18
10
6
45
10
18
10
8
15
140

MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
MW
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Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 5 0 3 — 5 1 2

Jan WŁOSZEK
Nadwiślańskie Centrum Ekologii i Zagospodarowania Odpadów Górniczych
EKOHALL Sp. z o.o., Katowice

Koncepcja wybierania pokładu węgla systemem
podsadzkowo-zawałowym z zastosowaniem transportu hydraulicznego
Słowa kluczowe
Podsadzkowa

- zawałowy system eksploatacji - transport hydrauliczny - tama podsadzkow^a

Streszczenie
W artykule przedstawiono koncepcję systemu eksploatacji podsadzkowo-zawałowej z wykorzystaniem transportu hydraulicznego.
Koncepcja ta została opracowana dla kopalń stosujących s'cianowy system eksploatacji
z zawałem stropu w celu umożliwienia wykorzystania odpadów powęglowych i skały
płonnej do zapełnienia zrobów.

1. Wstęp
Wydobywanie węgla kamiennego, jak również i innych kopalin, jest nierozłącznie
związane z wydobywaniem skały płonnej. Skała płonna to bardzo szerokie pojęcie definiowane
najczęściej jako skała, która w odniesieniu do eksploatowanej kopaliny jest uważana za
nieużyteczną. Odpady pochodzące z kopalń węgla kamiennego to skała pochodząca z drążonych wyrobisk udostępniających lub przygotowawczych oraz odpady wydzielane z urobku
surowego w zakładach wzbogacania. W ostatnim czasie wraz ze spadkiem wydobycia
i robót inwestycyjnych zmniejsza się ilość skały o uziarnieniu od 20 do 200 mm, w tym
samym czasie na skutek zmian w technologii wzbogacania wzrasta ilość odpadów o uziarnieniu poniżej 40 mm, które są trudne do zagospodarowania i transportu na powierzchni.
W zależności od technologii wzbogacania oraz od wykształcenia litologicznego warstw,
w których jest prowadzona eksploatacja odpady powęglowe mają różną postać i konsystencję.
Wyróżnić można;
— odpady z mechanicznych zakładów wzbogacania najczęściej o uziarnieniu od 20 do
200 mm,
— odpady z osadzarek o uziarnieniu od 2 do 40 mm,
— odpady ze wzbogacania w hydrocyklonach i flotacji o uziarnieniu od 0,5 do 2 mm,
— muły o uziarnieniu od O do 0,05 mm.
Sekcja III
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Odpady powęglowe mają różną postać i zawodnienie zawierające się w przedziale od
15 do 50%, posiadają domieszki węgla od O do 20% i mogą zawierać siarkę w ilości
przekraczającej 11% wagowo.
Każdego roku w polskich kopalniach węgla wydobywa się około 50 min ton odpadów
(Rosik-Dulewska i inni, 1996). Z tej ilości 5,3 min ton wykorzystywane jest do podsadzania
wyrobisk i zrobów, 20 min ton wykorzystuje się do niwelacji terenów, stosunkowo niewielką
ilość do produkcji materiałów budowlanych, a około 20 min ton trafia co roku na zwałowiska.
Oznacza to, że bardzo duża ilość skały jest wykorzystywana gospodarczo ale świadczy
również o tym, że istnieje potrzeba zagospodarowania około 20 min ton skały rocznie.
Różne składy ziarnowe odpadów oraz ich różna postać i właściwości implikują potrzebę
poszukiwania nowych sposobów ich zagospodarowania.

2. Sposoby zagospodarowania odpadów powęglowych
Znane obecnie i stosowane sposoby wykorzystania odpadów powęglowych to w kolejności:
1) rekultywacja terenów zdegradowanych działalnością górniczą i przemysłową
— niwelacja zapadlisk, wypełnienie wyrobisk odkrywkowych i wykopów,
— rekultywacja hałd górniczych i hutniczych,
— rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych,
2) wykonywanie budowli inżynieryjnych
— elementy nasypów komunikacyjnych,
— budowle hydrotechniczne (groble obwałowania),
3) produkcja materiałów budowlanych
— materiały ceramiczne,
— cementy,
4) podsadzanie wyrobisk górniczych
— podsadzanie zrobów poeksploatacyjnych,
— podsadzanie komór i wyrobisk korytarzowych,
— zasypywanie szybów,
— uszczelnianie zrobów zawałowych,
— podsadzanie zrobów w systemach podsadzkowo-zawałowych,
— wykonywanie pasów podsadzkowych w celu ochrony chodników.
Zagospodarowanie odpadów do wypełniania pustek podziemnych jest korzystne ze
względów ekonomicznych i może być atrakcyjne finansowo (Borycz, Włoszek 1995).
Ponieważ podsadzanie wyrobisk podziemnych metodami klasycznymi (Adamek 1980,
Lisowski 1993, Behrend 1992) oraz przy wykorzystaniu nowych technologii (Mazurkiewicz,
Piotrowski 1993, Palarski 1991, Włoszek, Rozmus 1996) jest znane z literatury i nie ma
potrzeby rozwodzenia się nad nimi w tym opracowaniu.
Warto natomiast przedstawić nową koncepcję systemu podsadzkowo-zawałowego z wykorzystaniem transportu hydraulicznego gdyż metoda podsadzania, która jest w niej
zawarta, może stanowić alternatywę dla znanych i stosowanych technologii. Podsadzkowo-zawałowy system eksploatacji może przynajmniej częściowo rozwiązać problem
dużego przychodów odpadów z projektowanych zakładów wzbogacania miałów energetycznych.
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Ten system eksploatacji wymieniony wśród innych sposobów podsadzania wyrobisk
górniczych może posłużyć do zagospodarowania bardzo dużych ilości odpadów w tych
miejscach, które obecnie są wypełnione rumoszem zawałowym i bezpowrotnie tracone jako
potencjalne miejsce na lokowanie odpadów.

3. Koncepcja wybierania pokładu węgla systemem podsadzkowo-zawałowym
z zastosowaniem transportu hydraulicznego
System podsadzkowo-zawałowy polega na kierowaniu stropem na zawał na wytworzoną
warstwę podsadzki. Taki system eksploatacji był sprawdzony praktycznie w KWK Piast
w okresie od marca 1993 roku do lipca 1996 roku i został opisany w kilku publikacjach
(Włoszek 1993, Włoszek, Rozmus 1996).
Podczas eksploatacji podsadzkowo-zawałowej wydobyto ponad 550 000 ton węgla i ulokowano w zrobach zawałowych ponad 150 000 ton skały płonnej. Technologia stosowana
w kopalni Piast polegała na wsypywaniu kamienia do pustki poeksploatacyjnej za pomocą
specjalnego przenośnika taśmowego podwieszonego do stropnic obudowy ścianowej od
strony zawału (rys. 1), a w zakresie urabiania nie różniła się niczym od technologii
występującej w klasycznych ścianach prowadzonych z zawałem stropu.
Doświadczenia zdobyte podczas czteroletniej eksploatacji pozwoliły na stworzenie koncepcji wybierania pokładu węgla z zastosowaniem transportu hydraulicznego.
Transport materiału podsadzkowego w wozach i przenośnikami stanowi pewnego rodzaju
ograniczenie dla możliwości stosowania systemu podsadzkowo-zawałowego.
Wobec powyższego zrodziła się idea aby do wytwarzania warstwy podsadzki w ścianie
podsadzkowo-zawałowej wykorzystać transport hydrauliczny.
Możliwe są trzy sposoby zapełnienia pustki poeksploatacyjnej tym sposobem:
Pierwszy sposób to wykorzystanie materiału o uziarnieniu od 2 do 20 mm i podsadzanie
jak w typowej technologii podsadzki hydraulicznej tzn. ze stosunkowo dużą prędkością
przepływu i z odprowadzaniem wody, która stanowi medium transportowe.
Drugi sposób to wykorzystanie gęstych zawiesin stosowanych do wytwarzania podsadzki
samozestalającej.
Trzeci sposób stanowić może połączenie pierwszych dwóch metod i będzie polegał na
zalewaniu np. mieszaniną popiołowo-wodną wytworzonej warstwy podsadzki z materiału
o uziarnieniu od 2 do 20 mm.
W każdym z tych przypadków uzyska się częściowe wypełnienie pustki poeksploatacyjnej
materiałem podsadzkowym, natomiast kierowanie stropem w takiej ścianie będzie prowadzone
na zawał.
Zalety tego systemu eksploatacji są następujące:
— możliwość prowadzenia eksploatacji niezależnie od stopnia wypełnienia zrobów (od
O do np. 80% grubości pokładu),
— ułatwienie kierowania stropem, ponieważ podsadzanie odbywa się pod obudową,
a występowanie zera podsadzkowego i zawał stropu są przewidziane w technologii,
— pełna wizualna kontrola nad procesem likwidacji zrobów,
— ułatwienie tamowania przestrzeni podsadzanej z uwagi na brak konieczności uszczelniania tamy przy stropie,
Sekcja III
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możliwość zastosowania sztywnego rurociągu podsadzkowego w ścianie, dzięki
wykorzystaniu ram podwieszonych do stropnic,
— obniżenie wskaźnika osiadania „a" zależne od stopnia wypełnienia zrobów, ściśliwości
podsadzki oraz wariantu podsadzania i głębokości eksploatacji, tworzenia się rumoszu
zawałowego itd.
Technologia podsadzkowo-zawałowa w zakresie urabiania, przekładki przenośnika i obudowy oraz kierowania stropem nie różni się od technologii stosowanej w typowych ścianach
zawałowych.
Tym co odróżnia ściany podsadzkowo-zawałowe od typowych ścian zawałowych jest
częściowe wypełnianie zrobów warstwą podsadzki przed wywołaniem zawału stropu.
Aby uprościć podsadzanie i uczynić je wydajnym, opracowano nowy sposób tamowania
zrobów (zgłoszenie patentowe P-304013).
Segmentowa tama podsadzkowa pozwala na częściowe lub całkowite oddzielenie pola
podsadzanego od przestrzeni roboczej w ścianie. Dzięki temu, że segmenty tamy są
zintegrowane z sekcjami ścianowej obudowy zmechanizowanej (rys. 2) nie ma potrzeby
budowania tamy dla każdego kroku podsadzki, a podsadzkowa tama czołowa jest zawsze
szczelna i przemieszcza się wraz z przesuwającą się obudową.
Uzyskano to poprzez skrzynkową budowę segmentów tamy, których boczne elementy
są dłuższe od kroku obudowy. Szczelność tamy gwarantują przesuwne i wychylne elementy
boczne (rys. 3) umożliwiające uzyskanie stałego docisku pomiędzy poszczególnymi segmentami, a przy spągu fartuchy gumowe ze starej taśmy przenośnikowej dociskane do
spągu przez wlewaną za tamę pulpę podsadzkową.
Dzięki temu, że segmenty tamy są elementem składowym obudowy zmechanizowanej
mają one konstrukcję masywną zdolną do przenoszenia dużych naporów mieszaniny podsadzkowej. Takie rozwiązanie zostało przewidziane dla przypadków stosowania do podsadzania odpadów drobnofrakcyjnych lub podsadzki samozestalającej.
Ramy, na których spoczywa rurociąg podsadzkowy są rozwiązaniem przeniesionym ze ścian
podsadzkowo-zawałowych z przenośnikiem taśmowym jako urządzeniem do podsadzania.
Ponieważ sprawdziły się w ruchu z urządzeniem o stosunkowo dużych gabarytach jakim
jest przenośnik taśmowy, który samoczynnie przekładał się wraz z obudową i był prostoliniowy
istnieje podstawa do tego aby uznać, że sztywny rurociąg podsadzkowy o znacznie mniejszych
rozmiarach także będzie mógł być posadowiony na ramach umocowanych do stropnic
i będzie samoczynnie przekładany przez przesuwające się sekcje obudowy.
Suma średnicy rurociągu podsadzkowego oraz koniecznego prześwitu do rabowania
obudowy i grubości stropnicy określa wielkość koniecznej nie podsadzonej pustki pod
stropem. W praktyce oznacza to, że planowana minimalna wielkość pustki musi wynosić
około 0,6 m.
Zatem eksploatowany pokład może być podsadzany na wysokość
g = m - 0,6
gdzie:
g — grubość warstwy podsadzki [m],
m — miąższość pokładu [m].
Sekcja III
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Rys. 3. Element skrzynkowej tamy podsadzkowej przeznaczony do hydraulicznego podsadzania
Fig. 3. Element of boxes dam for hydraulic backfilling

Teoretycznie pozwala to na eksploatację pokładu z ugięciem stropu, ale tylko w przypadkach stałego i rzetelnego podsadzania podsadzką, która posiada dużą nośność.
System eksploatacji z podsadzkowo-zawałowym kierowaniem stropu pozwoli na wykorzystanie w znacznej części objętości wytworzonej pustki poeksploatacyjnej, co jest atrakcyjną
propozycją dla kopalń w zakresie możliwości zagospodarowania odpadów jak również
ograniczenia wpływów eksploatacji na powierzchnię.

4. Potencjalne możliwości zagospodarowania odpadów, przewidywane zachowanie się
stropu
W ścianie podsadzkowo-zawałowej można prowadzić podsadzanie podczas przerw technologicznych w czasie dokonywania zmian załogi lub określić, że eksploatacja będzie
prowadzona na co drugiej zmianie w stosunku do podsadzania.
Wyposażenie obudowy ścianowej w stropnice wysuwno — wychylne powoduje, że krok
podsadzki może wynosić 1,2 m.
Przykładowo w ścianie o długości 200 m, przy podsadzaniu na wysokość 1,6 m będzie
można w jednym cyklu zmieścić około 380 m' materiału podsadzkowego. Zakładając
Sekcja III
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uzyskanie postępu 2 m w ciągu doby w zrobach takiej ściany można zmieścić 760 m'
odpadów powęglowych, tj. ponad 1200 ton.
Ponieważ kierowanie stropem będzie prowadzone na zawał na utworzoną podsadzkę to
w przypadku ściany z podsadzaniem według pierwszego i trzeciego z podanycłi w pkt. 3
sposobów górotwór powinien zacłiowywać się tak jakby eksploatowany pokład miał miąższość
będącą różnicą pomiędzy grubością pokładu (lub warstwy) a grubością podsadzki.
W przypadku stosowania drugiego sposobu zapełniania zrobów albo trzeba będzie
oczekiwać na uzyskanie odpowiedniej nośności podsadzki samozestalającej (co niekorzystnie
wpłynie na postęp ściany) albo skały rumoszu zawałowego będą zapadały się w wytworzonej
pulpie podsadzkowej i będą ją wypierały do szczelin w górotworze.
Trudno w tym przypadku wnioskować o wpływie podsadzania na ograniczenie wpływów
eksploatacji na powierzchnię ale można wyrazić przekonanie, że ilość odpadów deponowanych
w zrobach zawałowych tym sposobem będzie wyższa niż w przypadku zastosowania
doszczelniania zrobów przez system rur wleczonych w zwale.
Możliwe jest wykorzystanie transportu hydraulicznego grawitacyjnego lub pompowego
materiału do pustki poeksploatacyjnej, zależnie od uwarunkowań występujących w kopalniach.

5. Podsumowanie
System podsadzkowo-zawałowy z transportem hydraulicznym materiału do zrobów
i z przedstawioną czołową tamą przesuwną stanowi rozwiązanie alternatywne do stosowanych
obecnie systemów kierowania stropem. Możliwe jest także wykorzystanie innego sposobu
tamowania przestrzeni poeksploatacyjnej. Stworzenie nowego sposobu lokowania odpadów
powęglowych w zrobach ścian może przyczynić się do zwiększenia ilości skały zapełniającej
zroby, co może być interesujące dla kopalil pod względem ekonomicznym i przyniesie
efekty dla środowiska naturalnego. Z pewnością można będzie wykazać, że będą kopalnie,
w których taki sposób zagospodarowania odpadów powęglowych jest potrzebny i pociąga
za sobą koszty niższe niż te, które są ponoszone na wywożenie i składowanie skały płonnej
na powierzchni.
W polskich kopalniach około 90% ogółu wydobytego węgla pochodzi ze ścian
zawałowych. Oznacza to, iż około 100 min m' pustek poeksploatacyjnych jest wypełnianych rumoszem zawałowym, W pustkach tych na pewno można ulokować przynajmniej część z 20 min ton (12 min m ' ) odpadów, które są obecnie wywożone co
roku na zwałowiska.
Przedstawiony sposób lokowania odpadów w zrobach ścian jest możliwy do zastosowania
w wyrobiskach eksploatacyjnych o dużym natężeniu eksploatacji i nie ma wpływu na ich
postęp i uzyskiwane wydobycie. W odróżnieniu od stosowanego systemu z wykorzystaniem
rur wleczonych do wtłaczania zawiesin do zawału lokowanie odpadów systemem podsadzkowo-zawałowym umożliwi kilkakrotne zwiększenie ich ilości deponowanej w zrobach
oraz może ograniczyć wpływ eksploatacji na powierzchnię.
Określenie kosztów lokowania odpadów w zrobach tym sposobem oraz wpływu tego
procesu na wskaźnik osiadania powierzchni można przeprowadzić dla indywidualnych
lokalizacji takich ścian w kopalniach.
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Conception for mining seam of coal with fali of roof and hydraulic
filling
Abstract
This paper contain conception for backfilling of caving before fali of roof in long wali.
This mining conception is elaborate for mining seam of coal and hydraulic filling, wastes
materialls (rocks, wastes from coalwash).

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 513—525

Wolfgang
SIEMAG G H H

Zintegrowana cierna maszyna wyciągowa wraz z szybowym
systemem wyciągowym w przedsięwzięciu rozbudowy
OLYIWPIC DAM
Artykuł promocyjny
1. Wstęp
SIEMAG GHH Mining Technology jest oddziałem SIEMAG Transplan GmbH,
który powstał w kwietniu 1997 r. z górniczych oddziałów MAN GHH i SIEMAG
Transplan. Każda z tych grup miała ponad 125-letnie doświadczenie w projektowaniu
i produkcji maszyn wyciągowych oraz należą do światowych liderów systemów
wyciągowych o najwyższej technice i niezawodności. SIEMAG objął kierownictwo
w konsorcjum powstałym pod koniec 1996 r. w celu projektowania, wyprodukowania
oraz sprzedaży największego w Australii szybowego systemu wyciągowego dla
Copper Uranium, oddziału Western Mining Corp. w Olympic Dam, Płd. Australia.
Jako członkowie konsorcjum, CEGELEC Australia Ltd dostarcza kompletne wyposażenie elektryczne, a MAN GHH Australia Pty Ltd działa jako wykonawca z ramienia
WMC i koordynuje wszystkie działania w Australii, włącznie z lokalnym zaopatrzeniem
SIEMAGu.
W wyniku powyższego przedsięwzięcia powstała największa na świecie maszyna
wyciągowa z asynchronicznym silnikiem elektrycznym. Zintegrowana maszyna wyciągowa posiada napędzający silnik wewnątrz koła pasowego.
2. Działania WMC w OLYMPIC DAM
Złoża w Olympic Dam to jedno z największych (jeśli nie największe) złóż rud
na świecie o wielkości 569 min ton. Produkcję rozpoczęto w 1988 r. z 45 000 ton/rok
miedzi rafinowanej i produktów towarzyszących. Obecna produkcja to 85 000 ton/rok
miedzi, 1500 ton/rok koncentratu rudy uranu, 30 000 uncji złota oraz 400 000 uncji
srebra. Została ona osiągnięta w 1995 r. przy wydobyciu 3 Mt/rok rudy i głębokości
wydobycia 500 m.
Projekt rozbudowy Olympic Dam (OEP) wartości $1,5 mid ma zostać ukończony
w 1998 r. i ma zwiększyć produkcję do 200 000 t/rok miedzi, 4600 t uranu oraz
proporcjonalnie złota i srebra. Rozbudowa obejmuje:
Artykuł promocyjny
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1. Rozbudowę kopalni
— drążenie szybu nr 3 o średnicy 7 m i głębokości wydobycia 866 m,
— 24 km chodników,
— 6 km zautomatyzowanego systemu szynowego.
2. Zakład przeróbczy
— budowa dodatkowego koncentratora wraz z największym na świecie młynem
samomielącym,
— budowa dodatkowego zakładu hydrometalurgicznego,
— budowa huty miedzi i zakładu rafinacji.
3. Infrastruktura
— budowa 265 km linii 275 kV,
— budowa 115 km rurociągu o średnicy 600 mm,
— rozbudowa osiedla o 142 nowe domy.
3. Zakres przedsięwzięcia
3.1. P l a n o w a n i e
Aby zaprojektować system wyciągowy SIEMAG sporządził studium wykonalności
w 1996 r., składające się z:
— zaplanowania systemu wyciągowego o wydajności 1374 t/godz od wyładowania
podziemnych zasobników rudy drobnej do wyładunku zasobnika wyładowawczego
na powierzchniowy przenośnik taśmowy,
— optymalizacji systemu wyciągowego,
— minimalizacji harmonogramu prac w celu optymalnego zysku z inwestycji,
— wyliczenia kosztów inwestycji i kosztów operacyjnych.
3.2. R e a l i z a c j a
Faza realizacji rozpoczęła się na początku 1997 r. i ustalono następujący
zakres:
— zaprojektowanie kompletnego szybowego systemu wyciągowego,
— wytworzenie głównych składowych systemu,
— warsztatowe testowanie kluczowych składowych i wyposażenia,
— planowanie przedmontażowe dużych składowych systemu w celu zminimalizowania prac montażowych na placu budowy,
— nadzór montażu oraz oddanie systemu do eksploatacji.
4. Skipowy system wyciągowy
Wydrążono szyb o średnicy 7 m używając łączonych metod głębienia ślepego,
drążenia nadsięwłomem oraz technik strzelniczych do głębokości prawie 900 m,
przy jednoczesnym zakładaniu obudowy betonowej na całą głębokość. Stworzono
komorę śródszybową w celu wymiany liny głównej oraz remontów lin. Stacja
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załadowcza skipu jest umieszczona na około 820 m poniżej powierzchni wraz
z komorą wymiany liny wyrównawczej na głębokości 860 m. Urobek transportowany
szybem to wstępnie rozdrabniana ruda o gęstości 1,7—2,8
t/m^. Maksymalne
wymiary brył to 350 x 450 mm.
Zoptymizowano system wyciągowy w odniesieniu do:
— najkrótszego czasu budowy w celu osiągnięcia gotowości operacyjnej tak
szybko jak to możliwe,
— maksymalnej użyteczności przy minimalnym nadzorze i kosztach obsługi,
— wysokich standardach bezpieczeństwa.
4.1. S p e c y f i k a c j a

danych

technicznych

wydajność nominalna — 9 Mt/rok
ładowność — 36,5 t lub 21 m^
długość wyciągu — 854 m
prędkość podnoszenia — 16,5 m/s
prędkość pełzania
2 m/s
przyspieszenie i opożnienie — 1 m s
czas cyklu podnoszenia — 91 s
wydajność teoretyczna — 1449 t/godz
ładowność w zawieszeniu — 107 t
(skipy załadowane)
obciążenie eksploatacyjne maszyny
wyciągowej — 177,5
średnica koła maszyny wyc. — 5 m
moc silnika RMS — 6500 kW
pobór mocy — 3,15 kWh/t
liczba lin — 4
typ wielowarstwowe, okrągła splotka
średnica liny maks. — 46 mm
liczba lin równoważących — 4
średnica — 45 mm
średnica liny prowadzącej — 45 mm
średnica koła pasowego — 4,6 m
/

/
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Rys. 1. Montaż stojana w wirniku
W celu osiągnięcia krótkiego czasu
budowy dokonano następującej selekcji
działań:
— zamontowano maszynę wyciągową wraz z wieżą w celu umożliwienia instalacji
i testowania maszyny wyciągowej w czasie głębienia szybu,
— zainstalowano system prowadzący liny w szybie w celu zminimalizowania
wyposażenia szybu,
— zredukowano głębokość szybu poprzez zminimalizowanie wysokości wyposażenia rząpia.
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System składa się z 4-linowej zintegrowanej ciernej maszyny wyciągowej
obsługującej podwójny szyb i jest zaprojektowany do wyciągania urobku oraz
sprawdzania szybu. Maszyna wyciągowa może być obsługiwana ręcznie bądź
automatycznie. Skip jest zawieszony z obydwu stron na czterech równoległych
linach głównych. Cztery liny równoważące są przymocowane do dna każdego
skipu, aby stanowić pętlę statycznie zrównoważonego układu wyciągowego
w stanie niezaładowanym.
4.2. P r z e n o ś n i k i

załadowcze

Dwa równoległe przenośniki o szerokości 1500 mm i zmiennej prędkości są
załadowywane rudą z każdego z dwu zasobników rudy drobnej przy pomocy
ładowarek wibracyjnych. Przenośnik wyładowuje swój ładunek do dozownika po
otrzymaniu sygnału o maksymalnym ładunku (wagowo lub objętościowo). Po czasie
ładowania (134 s) przenośnik i ładowarka zatrzymują się aż do rozpoczęcia
następnego cyklu po około 48 s.

4.3. D o z o w n i k i
Każdy z dwu dozowników jest zawieszony pod
komorą ładowania i zamocowany tak, aby zapobiec
bocznym wychyłom. Specjalna konstrukcja komory
pozwala na łatwe dopasowanie i kalibrowanie. Powierzchnie wewnętrzne dozowników są wyłożone
80 mm warstwą gumy, odpornej na ścieranie. Kiedy
skipy znajdą się we właściwym miejscu, hydraulicznie otwierana klapa umożliwia przemieszczenie
ładunku do skipu. Ładunek 36,6 t przemieszcza
się w ciągu około 9 s. Aby konsenwacja dozowników
nie zakłócała pracy, wymienia się je szybko na
zapasowe, transportując je szybem wewnątrz prowadnic. Wtedy wymiana zużytej gumy jest dokonywana na powierzchni bez przerywania pracy
szybu.
4.4. S k i p y

Rys. 2. Maszyna wyciągowa
gotowa do transportu
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Każdy skip składa się z zawieszenia oraz wychyłowego kubła, rozładowywanego od dołu. Drzwi
wyładowcze kubła zamykane są przy pomocy mechanizmu zamka centralnego, który nie działa w pozycji wyładunku. Kubeł zaprojektowano w taki sposób, aby duża średnica zmniejszała długość i tym
Promotion article
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samym wysokość ładunku rudy, co skraca czas załadunku. Skipy posiadają obudowę
z gumy, aby wydłużyć czas pomiędzy remontami. Obudowa jest wymieniana na
powierzchni po wymontowaniu kubła z zawieszenia i zastąpieniu go kubłem zapasowym. Połączenia liny głównej ze skipem zawierają czujniki ładunku oraz urządzenie
regulacji długości liny w celu zapewnienia równego rozkładu ładunku na cztery liny
główne.
4.5. L i n y
Liny ze stalowego drutu używane są dla 3 różnych funkcji w systemie wyciągu
szybowego.
Liny główne — cztery liny główne o średnicy 44 mm utrzymują skipy poprzez
główne krążki linowe, zamocowane na ramie głównej oraz montowanej na powierzchni
maszynie wyciągowej. Maksymalne obciążenie czterech lin wynosi 105 t.
Liny dolne — cztery równoległe liny dolne są podwieszone od dna pienwszego
skipu do dna drugiego skipu i tworzą wolno wiszącą pętlę na dnie szybu. Liny te
służą jako balans dla masy lin głównych przy przesuwaniu się skipów w górę
i w dół.
Liny prowadzące — cztery liny prowadzące są zainstalowane od szczytu wieży
wyciągowej aż do rząpia. Są naciągane hydraulicznie w wieży, każda do innej
wartości, tak aby unikać rezonansu i kierować ruchem skipu w górę i w dół szybu
poprzez ograniczanie bocznych i obrotowych wychyleń skipów. Zadane naprężenie
jest nieustannie monitorowane. Stałe prowadnice są zainstalowane przy stacjach
za- i rozładowczych.
Naprężanie lin prowadzących w wieży wyciągowej redukuje prace inspekcyjne
pod ziemią oraz minimalizuje wymogi przestrzenne w rząpiu.
4.6. S t a c j a

wyładowcza

Gdy skip zbliża się do stacji wyładowczej, wchodzi między zespół stałych
prowadnic, które są zaprojektowane w celu ograniczania ruchu bocznego oraz
zapobieganiu siłom wyładowywania. Zbiornik jest odchylany od pozycji pionowej
przy pomocy obrotowych belek z siłownikami hydraulicznymi. System taki pozwala
unikać czasochłonnego wchodzenia skipu do wychyłu wyładowczego. Unika się też
dużych pionowych obciążeń wieży. Skipy wyrzucają ładunek do wyłożonego gumą
pojemnika wyładowczego, z którego przechodzą na powierzchniowy przenośnik
taśmowy.
5. Maszyna wyciągowa
Napędem szybowego systemu wyciągowego jest silnik elektryczny maszyny
wyciągowej. Moment obrotowy wygenerowany przez maszynę napędza liny główne
i skipy oraz wyciąga ładunek na powierzchnię.
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5.1. M e c h a n i k a

maszyny

wyciągowej

Maszyna wyciągowa jest czterolinową maszyną cierną o stalowej spawanej
konstrukcji. Z mechanicznego punktu widzenia jest symetrycznym układem składającym się ze stacjonarnego bloku, dwu samonastawnych łożysk, bębna o średnicy
5 m oraz dwu tarcz hamulcowych o średnicy 5,6 m. Na zewnątrz bębna znajdują
się 4 bruzdy linowe wyłożone materiałem o wysokim współczynniku tarcia w celu
przenoszenia momentu obrotowego na 4 stalowe liny transportujące. Kąt opasania
jest trochę większy niż 180°. Mimo prostego wyglądu maszyna waży około 150 ton.
Jest wykonana z płyty stalowej o grubości 80 mm, wykonanej w Australii. Silnik
jest klatkowym indukcyjnym silnikiem prądu przemiennego ze stojanem zamocowanym
na bloku i wirnikiem zamocowanym wewnątrz obrotowego bębna. Wybrano silnik
asynchroniczny nie tylko ze względu na silną i prostą konstrukcję, ale również
z powodu osiągania 100% momentu obrotowego ze stanu spoczynku bez konieczności nierównomiernego podgrzewania.
Dwunastobiegunowy, trójfazowy silnik ma moc ciągłą 6500 kW oraz moc
maksymalną 10600 kW przy maksymalnej prędkości 63 obrotów/min (6,43 Hz).
Cykl pracy systemu wymaga przyspieszenia od postoju do pełnej prędkości w ciągu
91 s. Czas przyspieszenia wynosi około 16 s i cykle zmieniają się na przemian
w przód i w tył. Stojan i wirnik produkcji brytyjskiej firmy Rugby zostały dostarczone
przez CEGELEC Australia i zamontowane do bębna w Sydney oraz przewiezione
drogą lądową do Olympic Dam w południowej Australii. Jest to pienwszy indukcyjny
silnik o zmiennej prędkości, zastosowany w maszynie wyciągowej.

Rys. 3. Instalowanie maszyny wyciągowej
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Specjalna platforma wraz z maszyną ważyła około 240 ton i potrzebowała na
niektórych odcinkach trasy o długości 2000 km aż trzech ciągników.
5.2. P r z e t w o r n i c a

prądu

przemiennego

Przetwornica dostarcza silnikowi prąd o zmiennej częstotliwości. Jest to
urządzenie Cegelec Mk 10 (12-impulsowe), sterowane 32-bitowym mikroprocesorem Sigma. Komplet dopełniają konwertor Gemfactor I filtr Harmonie, które
zapewniają, że cykliczne obciążenie 6,5 MW wywiera minimalny wpływ na
sieć zasilania.

Rys. 4. Wieża wyciągowa

Artykuł promocyjny

52 i

School of Underground Mining *99

Rys. 5. Budynek maszyny wyciągowej
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Rys. 6. Wciągarki wymiany lin
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5.3. U k ł a d

hamowania

Jest to opatentowany, wielokanałowy, hydrauliczny układ tarczowy. Układ hamulcowy spełnia trzy funkcje: jest hamulcem głównym, hamulcem przytrzymującym
oraz hamulcem bezpieczeństwa. Maszyna posiada opóźniający hamulec bezpieczeństwa, sterowany w obwodzie zamkniętym. Jest to odpowiednik systemu ABS
w nowoczesnych samochodach. Układ posiada cztery kanały, trzy robocze i jeden
zapasowy. Dowolne dwa z trzech kanałów roboczych są zaprojektowane do podjęcia
wszystkich trzech funkcji hamowania. W przypadku awarii kanał zapasowy zaczyna
pracować a kanał, który uległ awarii, zostaje wyizolowany do naprawy. Taka
nadmierność jest zapewniona zarówno elektrycznie jak i hydraulicznie gwarantując
najwyższy stopień bezpieczeństwa.
5.4. S y s t e m

sterowania

Bezdozorowa, w pełni zautomatyzowana praca jest zwykłym trybem działania
systemu. Sterowanie ręczne oraz tryby kontroli szybu są również przewidziane.
Podwójny nadmierny Elektroniczny Szybkościowo-Odległościowy system sterowania
zapewnia bezpieczne i poprawne działanie maszyny wyciągowej. Odrębne sygnały
prędkości i odległości są pobierane z pozycji obrotowej bębna i kół głównych. Do
tego dochodzą sygnały o aktualnym położeniu skipów, gdy zbliżają się do stacji
za- lub wyładowczych. Dzięki nim następuje ciągły monitoring położenia, prędkości i przyspieszenia w celu uzyskania optymalnych osiągów i zapobieżenia poślizgowi liny,
6. Składniki struktury
6,1. W i e ż a

wyciągowa

Jest to najbardziej widoczna część układu wydobywczego, wznosząca się
około 50 metrów w górę. Wieża jest 300-tonową stalową konstrukcją o trzech
nogach, podpierających górną i dolną platformę koła linowego. Konstrukcja
typu belkowego wyprowadza skipy z szybu w celu wyładunku i remontów.
Jest ona zawieszona pod dolną platformą koła i w ten sposób obniża wymogi
konstrukcyjne kołnierza szybu i skraca czas budowy. Wieża została częściowo złożona w 5 sekcji i przewieziona 200 km na miejsce budowy oraz ustawiona.
6.2. K o ł a

linowe

główne

Koła o średnicy 4,6 m są umieszczone na stożkowych łożyskach i obracają
się wokół stałej osi. Takie rozwiązanie eliminuje tuleje oraz redukuje remonty
w porównaniu z tradycyjną osią ruchomą. Koła posiadają plastikowe okładziny
w rowkach w celu ochrony lin przed zużyciem.
Artykuł promocyjny
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Rys. 7. Środek szybu

Rys. 8. Dozowniki
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6.3. W e w n ą t r z s z y b o w e

konstrukcje

stalowe

Wewnątrz szybu znajdują się 3 obszary funkcjonalne, które stanowią integralną
część sytemu wyciągowego. W rząpiu jest około 50 ton konstrukcji stalowych,
obejmujących dolne belki zderzeniowe, zaczepy lin prowadzących, miejsca na
zaczepy Selda oraz platformę kontrolno-remontową. Nieco powyżej znajduje się
stacja załadowcza z dozownikiem i prowadnicami dla skipów oraz kilka poziomów
platform kontrolno-remontowych.
W połowie szybu jest kilka platform remontowych, używanych do napraw skipów,
wymian liny głównej oraz korekt naciągu. W szczególności, jeśli chodzi o wymianę
lin, środkowa część szybu oferuje bezpieczną i wydajną pracę.
6.4. S y s t e m y

bezpieczeństwa

Oprócz zwykłych systemów bezpieczeństwa istnieją dwie ostatnie „linie obrony", które, jak ma się nadzieję, nigdy nie będą używane. Zestaw systemów
Selda jest zamocowany na górze i dole każdej części o parę metrów poniżej
zasięgu skipu. Ich funkcją jest absorpcja energii kinetycznej poruszającego
się skipu w przypadku przekroczenia zwykłych zakresów. Energia kinetyczna
zostaje wytłumiona poprzez kontrolowane odkształcenie plastyczne taśmy stalowej. Zatrzymawszy ruch skipu w kierunku wieży wyciągowej należy zapobiec
jego spadaniu w głąb szybu. Zapewnia to zestaw tzw. łapaczy, tj. mechanizmów
zapadkowych, przymocowanych do wieży i wykorzystujących zębatki na zewnątrz
skipów.
7. Składniki utrzymania ruchu
7.1. U r z ą d z e n i a

zawieszająco-podnoszące

(SLD)

Jest to hydrauliczne urządzenie zainstalowane w wieży. Jego funkcja polega
na klamrowaniu czterech lin głównych jednocześnie i przesuwaniu wiszących skipów
w górę lub w dół o 1,5 m w jednym skoku. Dalszy ruch osiąga się poprzez
dodatkowe skoki. Jedną z głównych funkcji SLD jest ułatwianie zwolnienia naprężenia
liny w dowolnej pozycji skipów w celu konsenA/acji lub naprawy, jak np. regulacja
długości lub wymiana liny. Co więcej, SLD pozwala na ruch skipów w przypadku
niebezpieczeństwa.
7.1.1. Wymiana lin
Osiem wciągarek wymiany lin wraz z dwoma siłownikami hydraulicznymi dostarczono do urządzenia. Dla wymiany liny głównej wszystkie osiem znajduje się
w połowie szybu, po cztery z każdej strony, oraz jednym zestawem nowych lin.
Po zatrzymaniu obu skipów nowe liny są przymocowywane do starych z jednego
końca, a drugi koniec jest nawijany na wciągarkę. Przy pomocy maszyny wyciągowej
Artykuł promocyjny
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Rys. 9. Skip

Stare liny są zastępowane przez nowe w czasie krótszym niż 1 godzina. Ustala
się odpowiednie naprężenia zwijania i rozwijania. Liny dolne są wymieniane podobnie
w rząpiu.
7.1.2. Regulacja długości liny
Długość liny musi być regulowana z dwu powodów. Po pierwsze, ponieważ
poziomy ładunku i rozładunku są stałe, trzeba utrzymywać stałą długość liny, aby
załadunek i rozładunek przebiegały jednocześnie. Ponieważ liny wydłużają się
w czasie pracy, muszą być co jakiś czas skracane. Po drugie, aby cztery liny
były jednakowo obciążone, muszą być dopasowane pod względem długości. Przyłącza
lin głównych do skipów przejmują siłę obciążenia, co pozwala na szybkie wyliczenie
wartości regulacji. Przyłącza są też wyposażone w hydrauliczny system regulacyjny
z zapasem 1000 mm, aby umożliwić regulacje oraz zwiększyć okresy pracy do
momentu skrócenia lin w zawiesiach.
7.1.3. Obsługa rowków bębna maszyny wyciągowej
Okładziny cierne maszyny wyciągowej muszą być okresowo obrabiane w celu
zapewnienia jednakowych średnic rowka. Jest to podstawowy warunek, aby lina
przejmowała swą część obciążenia w cyklu w dopuszczalnym zakresie.
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8. Zarządzanie przedsięwzięciem
Przedsięwzięcie jest zarządzane w ścisłym związku z członkami konsorcjum
wykorzystując ich możliwości.
8.1. K o o r d y n a c j a

projektowania

System został opracowany przez ekspertów z różnych stron świata. Dzięki temu
Western Mining opracował system klasy światowej. Nadzór projektowy sprawował
SIEMAG GHH z Niemiec, która to firma była również odpowiedzialna za szczegółowy
projekt mechaniczny. Sinclair Knight Merz w Sydney dokonał auditu norm australijskich. Silnik i przetwornicę prądu przemiennego zaprojektowano w Wielkiej Brytanii,
a system sterowania w CEGELEC w Australii i RPA. Koordynację i integrację
systemu elektrycznego i sterowania wykonał CEGELEC Australia Ltd.
8.2. W y k o n a n i e
Wykonanie składowych systemu było przedsięwzięciem międzynarodowym. Z Niemiec pochodzą SLD, układ hamulcowy, liny i przyłącza, łożyska i okładziny cierne.
Wielka Brytania dostarczyła silnik, przetwornicę, GEMFACTOR i filtr harmoniczny.
Sterowanie układem hamulcowym i system odległość-prędkość wykonano w RPA,
liny balansowe i dolne pochodzą z Francji, a wał maszyny wyciągowej z Włoch.
Wieża wyciągowa, stal, mechanika, okładziny gumowe, skipy, dozowniki, urządzenia
wymiany lin oraz koła wieży zostały zrobione w Australii.
9. Punkty odniesienia
Użyto różnych punktów odniesienia w postaci istniejących instalacji. Brano pod
uwagę roczny efektywny czas produkcji oraz sprawność silnika.
Furst Leopold — 6,4 MW, 18 m/s, 1150 t/h, instalacja maszyny wyciągowej
ciernej na 903 m głębokości
Grimberg 4 — 4,2 MW, 18 m/s, 1200 t/h, instalacja maszyny wyciągowej na
510 m głębokości
Vaal Reefs szyb 11 — 6,9 MW, 8-biegunowy, 59 obrotów/min., przetwornica
prądu przemiennego, system sterowania ESD.
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Możliwość realizacji programu restrukturyzacji koksownictwa
w warunkach programów rozwojowych górnictwa i hutnictwa
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

koksownictwa

- zapotrzebowanie

na koks

Streszczenie
W wykładzie omówiono cele i zadania programu restrukturyzacji polskiego koksownictwa
i podano uwarunkowania jego realizacji w aspekcie aktualnej sytuacji techniczno-ekonomicznej tej branży. Podkreślono konieczność współpracy z górnictwem węgla koksowego
i hutnictwem.

W dniu 9.06.1997 r., po wielu latach starań, polskie koksownictwo doczekało się
przyjęcia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów programu restrukturyzacji tej
branży.
Przyjęta wersja obejmuje:
— program bazowy przyjęty przez Kierownictwo ówczesnego Ministerstwa Przemysłu
i Handlu w lutym 1996 r.,
— aneks nr l, w którym ujęto uzupełnienia wynikające z wniosków KERM-u podczas
pierwszego rozpatrywania Programu w grudniu 1996 r.,
— aneks nr 2 ujmujący uzupełnienia z uwag wniesionych do Programu przez członków
KERM-u przed posiedzeniem w dniu 9.06.1997 r.

1. Program bazowy — obejmujący okres 1996—2005 r.
Celem programu było przywrócenie rentowności produkcji koksu i przeprowadzenie
gruntownej modernizacji potencjału wytwórczego.
Określono i udokumentowano możliwości sprzedaży koksu na rynkach krajowych
i zagranicznych. Wynosiły one łącznie ok. 12 min ton koksu rocznie, z czego hutnictwo
żelaza — 4,5 min ton, pozostały przemysł 1 min ton, koks opałowy — 3 min ton,
eksport — 3,5 min ton.
Sekcja III
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Program technicznej modernizacji koksowni obejmował w poszczególnych zakładach:
— ZK Powstańców Śl. — przebudowę 4 baterii o wydajności po 0,7 min t/rok,
— KK Zabrze — Koksownia Radlin — nową baterię o wydajności l min t/rok,
Koksownia Jadwiga — nową baterię o wydajności 0,5 min t/rok,
— ZK Wałbrzych — Koksownia Yictoria — 2 nowe baterie po 0,4 min t/rok,
— ZK Huty T. Sendzimira — dokończenie budowy baterii WKl o wydajności 0,6 min
t/rok, remont kapitalny 2 baterii systemu ubijanego,
— ZK Huty Częstochowa — nową baterię o wydajności 1 min t/rok,
— ZK Przyjaźń — modernizację instalacji Suchego Gaszenia Koksu.
Podano źródła i sposób finansowania, przewidując pokrycie wydatków w 30% ze
środków własnych., w 30% z NFOŚ i WFOŚ oraz w 40% z kredytów w bankach
komercyjnych z zabezpieczeniem w formie poręczenia rządowego.

2. Program (z aneksem nr 2) z 7 czerwca 1997 r.
Ponieważ w 1996 r. nie rozpoczęto realizacji programu, przesunięto jego czasowy zasięg
do 2007 r.
Nastąpiły zmiany terminów budowy i ich zakresów. I tak w:
ZK Powstańców Śl. — ujęto tylko 2 baterie nr 7 i 8, baterię nr 9 przesunięto na
2008 r., baterię nr 10 na 2010 r.,
KK Zabrze — baterię w Koksowni Radlin — przesunięto na 2000 r., baterię w Koksowni
Jadwiga — przesunięto na 2004 r.,
ZK Wałbrzych — Koksownia Yictoria — blok A baterii przesunięto na 2001 r,. blok
B na 2005 r.,
ZK HTS — wprowadzono zmianę — zamiast remontu kapitalnego 2 baterii systemu
ubijanego wprowadzono budowę WK2 w 2004 r.,
ZK H. Częstochowa — zrezygnowano z budowy baterii.

3. Decyzje KERM-u
Przyjmując program, KERM zobowiązał Ministra Gospodarki do:
— nadzoru nad realizacją programu i wprowadzenia go jako części do programu
przemian w górnictwie,
— uwzględnienia koksu jako paliwa w ogrzewnictwie przy opracowaniu polityki energetycznej państwa.
KERM podejmując takie ustalenia widział bowiem:
— w koksie opałowym paliwo ekologiczne dla terenów poza siecią gazu ziemnego,
— w koksie wysyłanym na eksport korzystniejszą alternatywę dla deficytowego eksportu
węgla.
Realizacji Programu nie rozpoczęto do dzisiaj, gdyż nie zostały spełnione warunki do
jego startu.
Najważniejsze z nich to;
— uzyskanie odpowiedniej relacji między ceną węgla i koksu oraz doprowadzenie do
rentowności produkcji koksu.
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— oddłużenie koksowni,
— pozyskanie kapitału na modernizację.

4. Aktualna sytuacja kosownictwa
Sytuacja ekonomiczno-fmansowa pogarsza się z kwartału na kwartał.
Cztery samodzielne koksownie zanotowały straty w I kw. 1998 r. 26 min zł, a po I
półroczu 1998 r. 56 min zł. Stan zobowiązań na 30.06.1998 r. wzrósł do ponad 1,1 mld
zł, w tym wobec górnictwa prawie do 600 min zł.
W I półroczu 1998 r. do deficytowych od dawna koksowni Przyjaźń i Powstańców Śl.
dołączyły Wałbrzych i Zabrze.
Szczególnie niekorzystnym zjawiskiem ekonomicznym jest wzrost wydatków wynikających z braku gotówki, a przeznaczonych na pokrycie kosztów kredytów, weksli,
karnych odsetek. W dwóch największych koksowniach straty z tego tytułu osiągną
w bieżącym roku ok. 100 min zł.
Bardzo niepokoi pogarszający się stan techniczny baterii, szczególnie w Zdzieszowicach
i Dąbrowie Górniczej. Pracują tam baterie wysokokomorowe, które z natury mają mniejszą
trwałość.
Czas oczekiwania na powstanie warunków do rozpoczęcia budowy nowych baterii tak
się wydłużył, że mimo ratowania się nowymi metodami gorących remontów komór (bardzo
kosztowne spawanie ceramiki), niektóre baterie trzeba wyłączyć. Takim przykładem jest
bateria nr 7 w Zdzieszowicach, wyłączona z eksploatacji przed kilku laty, a ostatnio bateria
nr 9 w tejże koksowni.

5. Aktualizacja Programu
Obecnie Koksoprojekt aktualizuje program, przesuwając ponownie terminy budowy
baterii. I tak w:
— ZK Powstańców Śl. — przebudowę baterii nr 7 na 2003 r., baterii nr 8 na 2006 n
— KK Zabrze — Koksownia Radlin - budowę baterii bloku A na 2002 r., bloku B
na 2004 r.
— ZK Wałbrzych — rezygnuje się z budowy nowej baterii,
— ZK HTS — budowa baterii WK2 na 2010 r.

6. Sytuacja koksownictwa w wypadku zaniechania realizacji Programu
restrukturyzacji
Zaniechanie realizacji programu może doprowadzić do stopniowej redukcji produkcji
koksu. Na podstawie opracowanych przez przedsiębiorstwa koksownicze analiz technicznych
i posiadanych ważnych decyzji służb ekologicznych o dopuszczeniu do eksploatacji, oczekuje
się trendu spadkowego produkcji, którego przebieg przedstawiono na rysunku 1.
Należy oczekiwać, że produkcja koksu w roku 2001 spadnie do poziomu 8,5 min ton,
a w roku 2006 — do poziomu 5,4 min ton. Redukcja produkcji w stosunku do wyników
roku 1997 wyniesie zatem w roku 2006 ok. 50%.
Sekcja III
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W latach 1999—^2008 konieczne będzie wyłączenie z eksploatacji 25 baterii koksowniczych
i zlikwidowanie 5 koksowni. Techniczną i ekonomiczną rację bytu utraci także największa
koksownia w kraju — ZK im. Powstańców Śląskich — której zdolności produkcyjne zostaną
zredukowane do ok. 600 tys. ton koksu/rok, przy infrastrukturze technicznej i technologicznej
wykorzystywanej optymalnie przy produkcji koksu powyżej 3,5 min ton/rok.
Powyższe zredukowanie produkcji koksu spowoduje, że:
— spółki węglowe, ściśle związane z koksownictwem będą zmuszone do ograniczenia
wydobycia o 7 min ton węgla koksowego/rok, co przekreśli możliwość realizacji programu
restrukturyzacji górnictwa w sektorze wydobycia węgli koksowych, zostanie zatem zachwiana
stabilność egzystencji tych spółek (w szczególnie trudnej sytuacji znajdzie się Jastrzębska
Spółka Węglowa),
— koksownictwo będzie w stanie zaspakajać jedynie potrzeby technologiczne hutnictwa
żelaza i stali, jednak produkcja ta wymagać będzie subsydiowania (przez hutnictwo lub
przez budżet),
— zaniknie eksport koksu mający dobre perspektywy rozwoju wskutek przewidywanej
redukcji produkcji koksu w krajach wysoko uprzemysłowionych: eksport koksu musi być
traktowany jako korzystna ekonomicznie alternatywa dla eksportu węgla koksowego, przynoszącego górnictwu poważne straty,
— zaniknie podaż koksu opałowego, tym samym zaprzepaszczona zostanie szansa
istotnego ograniczenia emisji niskiej: koks nie odegra roli bezdymnego paliwa ekologicznego,
— istotną konsekwencją drastycznego spadku produkcji koksu będzie także pogłębienie
redukcji zatrudnienia w górnictwie i wywołanie tego procesu w koksownictwie,
— kolejną konsekwencją będą znaczne koszty likwidacji baterii koksowniczych i całych
koksowni, obciążające budżet Państwa.

7. Ocena zapotrzebowania na koks
W 1998 r. przeprowadziliśmy ponownie ankietyzację zapotrzebowania na koks wielkopiecowy przez polskie huty. Potrzeby te utrzymują się na wysokim poziomie, tj. 3,5 min
t/rok do 2003 r. i 3,1 min t/rok do 2007 r.
Biorąc pod uwagę potrzeby pozostałego przemysłu (odlewnictwo, soda, materiały budowlane, cukrownictwo) wynoszące ok. 1 min t/rok oraz eksportu (minimum 3 min t)
łączne potrzeby koksu grubego wynoszą 7,5 min t.
Dzieląc tę wielkość przez wskaźnik uzysku koksu grubego do koksu ogółem równy 0,8
otrzymujemy łączne zapotrzebowanie 9,4 min t/rok.
Pozostałe możliwości sprzedaży koksu opałowego ocenia się na 0,5—1,0 min t/rok.
Z wykresu na rysunku I wynika natomiast, że możliwości produkcyjne będą niższe —
może pojawić się brak koksu.
Podobne zjawisko według oceny Międzynarodowego Instytutu Metalurgii Żelaza w Brukseli nastąpi prędzej czy później również zagranicą. Po pierwsze — ze względu na zły
stan techniczny baterii zagranicznych, które będą musiały być zatrzymane. Po drugie —
wynika to z przewidywanego przyrostu produkcji stali.
Do roku 2010 prognozuje się 20-procentowy przyrost produkcji stali, a jedynie 10-procentowy spadek wskaźnika zużycia koksu z tytułu nowych technologii wielkopiecowych.
4
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8. Nowe programy restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa a Program koksowniczy
W roku 1998 rząd przyjął program restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa. Niestety,
w obu programach nie uwzględnia się problematyki koksownictwa, nie dostrzega się
zagrożenia, jakie może powstać w tych sektorach w przypadku upadku tej branży.
Nie określa się i nie uwzględnia środków na oddłużenie polskich koksowni, w których
narosłe zobowiązania wynikają przede wszystkim ze stosowania dotychczasowych zawyżonych,
cen węgla.
Nie podnosi się zasadniczo problemu konieczności poprawy jakości węgla koksowego,
a w konsekwencji koksu, wynikającego z wprowadzania technologii wdmuchiwania pyłu
węglowego do wielkich pieców w hutach polskich i na świecie. Nie uwzględniono również
zalecenia KERM-u (o którym mowa wyżej), aby program koksowniczy był częścią programu
restrukturyzacji górnictwa.
Program Restrukturyzacji Przemysłu Hutnictwa Żelaza i Stali w Polsce zawiera bardzo
mało informacji związanych z koksowniami przy hutniczy mi. Dotyczą one jedynie programów
inwestycyjnych Hut Katowice i T. Sendzimira, gdzie omówiono przedsięwzięcia modernizacyjne w koksowniach. Nie podaje się natomiast bilansu potrzeb ilościowych i jakościowych
koksu.
Duża odległość od portów polskich kopalni, hut i koksowni utrudnia tak eksport
produktów tych sektorów, jak i import surowców. Położenie geograficzne skazuje te branże
na bezpośrednią współpracę.
Branża Koksownicza nie będzie w stanie samodzielnie ponieść potężnych nakładów na
restrukturyzację — konieczna jest partycypacja, podobnie jak to się robi na świecie,
górnictwa i hutnictwa.
Istnieje więc pilna potrzeba koordynacji poszczególnych programów restrukturyzacji
i określenia długoterminowej współpracy handlowej i kapitałowej.

Possibilities as regards implementation of restructuring programme
for cokemaking industry under conditions of development
programmes for mining and steelmaking sectors
Abstract
The paper deals the targets and tasks to be gained by Restructuring Programme for
Polish Cokemaking Industry, and describes the conditions to its implementing in aspect of
current situation in this branch of industry as regards technical and economical point of
view. The necessity to co-operate with Coking Coal Mining and Steelmaking Sectors has
been emphasised.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 5 3 5 — 5 4 4

Andrzej JANOWSKI
Dolnośląska Spółka Inwestycyjna, Lubin

Stanisław KRAJEWSKI
KGHM Polska Miedź S.A., Lubin

Blaski i cienie restrukturyzacji na przykładzie
KGHM Polska Miedź S-A.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

- przemysł

miedziowy

Streszczenie
W referacie omówiono przebieg restrukturyzacji KGHM Polska Miedź S.A. Zwrócono
uwagę na występujące trudności, a także rezultaty i osiągnięcia procesu restrukturyzacji,
określono warunki jego powodzenia.

1. Wstęp
Struktura i forma działania przemysłu miedziowego z lat 1989—1990 była korzystna
ze względu na stabilność produkcji i rynków zbytu, lecz również uciążliwa ze względu
na niezwykle kosztowny „bagaż" całego otoczenia (rys. 1). Zasady gospodarki rynkowej
nie były łaskawe dla „wielkoprzemysłowych molocłiów", a takim rzeczywiście był Kombinat
Górniczo-Hutniczy Miedzi.
Było rzeczą oczywistą, iż Kombinat musi niezwłocznie podjąć proces restrukturyzacji
przedsiębiorstwa, by sprostać nowym wymaganiom, mając na względzie nie tylko wdrożenie
zasad ekonomicznych i interes firmy, lecz także losy 40 tysięcznej załogi, jak również
gospodarską odpowiedzialność za wytworzony majątek.
Uwieńczeniem pierwszego etapu działań restrukturyzacyjnych było przekształcenie
z dniem 1 września 1991 roku Kombinatu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa KGHM
Polska Miedź S.A. Z uwagi na wielkość przedsiębiorstwa i jego dobre wyniki ekonomiczne
przekształcenia dokonano metodą kapitałową.

2. Początki restrukturyzacji
W drugiej połowie 1992 roku przygotowano pod względem formalno-prawnym i finansowym przekształcenie 9 zakładów usługowych w spółki z ograniczoną odpowiedzialnoSekcja III
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Rys. 2. Schemat organizacyjny KGHM Polska Miedź S.A. 1 stycznia 1993 r,
Fig. 2. Organization chart of KGHM Polska Miedź S.A. l" January 1993

ścią (o.O.) i od 1 stycznia 1993 roku zaczęły one funkcjonować jako spółki ze 100%
udziałem kapitałowym KGHM Polska Miedź S.A. (rys. 2). Powyższym zmianom formalnym
towarzyszyło przyjęcie określonych programów restrukturyzacyjnych, mających na celu
głównie obniżkę kosztów, rozszerzenie usług poza struktury KGHM Polska Miedź S,A.,
zorganizowanie działalności na zasadach rynkowych, podwyższenie kwalifikacji pracowników,
a często także ich przekwalifikowanie do nowych zadań. Równocześnie przygotowano plany
strategiczne dla ciągu podstawowego, obejmującego kopalnie i huty oraz walcownię miedzi.
Główne zadania postawione przed zakładami produkcji podstawowej to:
— wzrost wykorzystania zdolności produkcyjnych,
— minimalizacja kosztów,
— umocnienie pozycji rynkowej.
Można dziś powiedzieć, że ten pięcioletni okres wdrażania reformy w przemyśle
miedziowym przyniósł pozytywne rezultaty (rys. 3). W najtrudniejszym okresie przejściowym
uniknięto istotnego spadku produkcji miedzi, w łagodny i planowany sposób przebiegała
sukcesywna redukcja zatrudnienia z równoczesnym wzrostem wydajności pracy, skutecznie
łagodzono nieliczne konflikty społeczne.
Sekcja III
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3. Równać do najlepszych
Przystępując w 1996 roku do pracy nad programem prywatyzacji KGHM Polska Miedź
S.A. przeprowadzono spotkania z około trzydziestoma instytucjami finansowymi liczącymi
się w świecie. W wyniku tych spotkań powstał program prywatyzacji, którego celem
strategicznym było dostosowanie struktury firmy do standardów światowych tzn. „czytelnej
dla zagranicznych inwestorów, o modelu porównywalnym z innymi firmami z tej branży
na świecie.
Jednym z najważniejszych elementów tego programu był program restrukturyzacji. Jego
celem było osiągnięcie takiej struktury, która na świecie uważana jest za modelową.
Polega ona na tym, że firma „matka" koncentruje się na działalności podstawowej,
czyli w naszym przypadku wydobyciu rudy, jej przerobie i produkcji metali. Pozostała
działalność pomocniczo-usługowa i towarzysząca odbywa się na zasadzie zewnętrznego
„serwisu". Tak wyglądają i działają podobne do nas firmy na świecie, które — co warto
podkreślić — są dla nas bardzo groźnymi konkurentami, bo mają niskie koszty wytwarzania.
Z tego wynikała potrzeba przeprowadzenia bardzo dynamicznego kolejnego etapu restrukturyzacji. Dzięki temu procesowi w momencie opracowywania prospektu emisyjnego
i wejścia KGHM Polska Miedź S.A. na giełdy struktura firmy była porównywalna ze
standardami światowymi (rys. 4). Został więc spełniony zasadniczy warunek umożliwiający
odpowiednio wysokie zainteresowanie krajowych i zagranicznych inwestorów nabyciem
akcji KGHM Polska Miedź S.A.
Przystępując do planowania tak szerokiego programu restrukturyzacji dokonano przeglądu
podobnych programów i procesów wdrożonych w świecie (Niemcy, Francja, Wielka Brytania,
USA). Procesy restrukturyzacji rozpoczęto tam wiele lat temu i są one praktycznie
zakończone. Przeanalizowano dokładnie te programy, sposób ich realizacji i osiągnięte
rezultaty. Pierwszy wniosek jaki wysnuto był taki, że bez uzyskania akceptacji społecznej
nie powiedzie się żaden program restrukturyzacji. Stąd wzięła się bardzo prospołeczna
filozofia naszego programu, który miał przeciwdziałać obawom załóg związanym z utratą
miejsc pracy, zarobków, niektórych przywilejów branżowych, a także brakiem informacji
wśród załóg o celach restrukturyzacji oraz opiniom o pozorowaniu działań (kolejna reorganizacja). W tym celu wynegocjowany został Pakiet gwarancji, który ma charakter bariery
ochronnej, umożliwiającej sprowadzenie niemal do zera ryzyka wpadki gospodarczej tej
czy innej spółki w okresie dostosowawczym do przejścia w fazę pracy w warunkach pełnej
gry rynkowej.
Drugą konkluzją była zasada, że efektywna restrukturyzacja może się odbyć w sytuacji,
kiedy dominujący podmiot gospodarczy — w tym przypadku KGHM Polska Miedź S.A. —
znajduje się w dobrej kondycji finansowej w myśl zasady, że restrukturyzacja kosztuje —
biednych na nią nie stać, oni muszą walczyć z prawami ekonomii i gospodarki rynkowej
o przetrwanie. W związku z powyższym istotnymi elementami dla prawidłowego przebiegu
procesu restrukturyzacji jest m.in.:
— czas jego rozpoczęcia,
— kondycja finansowa firmy,
— program realizacji,
— docelowy model firmy po restrukturyzacji.
Sekcja III
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Rys. 5. Zaangażowanie KGHM Polska Miedź S.A. w kapitał DSI S.A.
Fig. 5. Contribution of KGHM Polska Miedź S.A. in funds of DSI S.A

Tworzenie nowych podmiotów wymaga wyasygnowania s'rodków niezbędnych na przekształcenia. Wydzielenie pewnych ogniw gospodarczych ze struktury podstawowej wymaga
takiego ich wyposażenia, aby skutecznie radziły sobie jako samodzielne podmioty gospodarcze.
Przykładem takiej zasady jest Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A., która wyposażona
została zarówno w majątek (aport) jak i gotowiznę (pieniądze) dla realizacji zadań związanych
z zarządzaniem spółkami wydzielonymi z KGHM Polska Miedź S.A. (rys. 5).

4. „Blaski" restrukturyzacji
Dzis', gdy cena miedzi na s'wiatowych rynkach obniżyła się od roku 1995 o około 45%
widać, że restrukturyzacja rozpoczęta w KGHM Polska Miedź S.A. nie była modą lecz
nieuniknioną i bezdyskusyjną koniecznością ekonomiczną. Ponieważ reformowanie jest
procesem ciągłym i trudno w nim wyznaczyć granicę z napisem koniec należy się więc
liczyć z koniecznością dalszej restrukturyzacji obejmującej zarówno ciąg podstawowy
(technologiczny) jak również wcześniej wydzielone podmioty gospodarcze. Dotychczas
zrealizowane programy restrukturyzacyjne pozwoliły na uzyskanie m.in.:
— korzystnej struktury ciągu technologicznego, umożliwiającej pełną koncentrację potencjału wytwórczego na efektywnej produkcji,
— zwiększenie sprawności i skuteczności systemu organizacji i zarządzania produkcją
podstawową,
— wzrostem efektywności ekonomicznej majątku produkcyjnego,
Sekcja III
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zmniejszeniem zatrudnienia (rys. 6),
wzrostem wydajności pracy zarówno w ciągu podstawowym jak i wydzielonych
podmiotach gospodarczych (rys, 7),
— obniżki kosztów jednostkowych produkcji (rys. 8),
— wzrostu wartości KGHM Polska Miedź S.A.
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Rys. 6. Stan zatrudnienia w KGHM Polska Miedź S.A. i w spółkach z udziałem KGHM Polska Miedź S.A.
powstałych w wyniku restrukturyzacji
Fig. 6. Employment in KGHM Polska Miedź S.A. and companies with contribution
of KGHM Polska Miedź S.A. created after restructurisation
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Rys. 7. WydajnośtJ pracy w KGHM Polska Miedź S.A. w latach 1991—1997
w tonach miedzi elektrolitycznej na 1 zatrudnionego
Fig. 7. Work effectiveness in KGHM Polska Miedź S.A.
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Rys. 8. Efekty obniżki kosztów w KGHM Polska Miedź S.A.
Fig. 8, Result of costs decrease in KGHM Polska Miedź S.A

Wyodrębnienie nowych podmiotów gospodarczych i nadanie im statusu niezależnych
spółek prawa handlowego ma na celu zmobilizowanie tych jednostek do podjęcia
wysiłku dla lepszego wykorzystania ich znacznego potencjału produkcyjno-usługowego.
KGHM Polska Miedź S.A., będąc bardzo często jedynym właścicielem wyodrębnionych
spółek, stara się zapewnić im nie tylko kapitał, ale także specjalistyczną wiedzę technologiczną i marketingową umożliwiając dalszą ich prywatyzację i dywersyfikację rynkową.

5. „Cienie" restrukturyzacji
Analizując dotychczasowe procesy restrukturyzacji można zaobserwować występowanie
pewnych zjawisk, które mogą mieć niekorzystny wpływ na realizację tych programów.
Przyjmując, że restrukturyzacja finansowa jest „matką" wszelkich działań naprawczych,
które zawsze mają doprowadzić do umocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, należy
uznać, że czynnikami wspomagającymi procesy naprawcze są restrukturyzacje zatrudnienia
i technologiczne. Tych dwóch form restrukturyzacji dokonuje się prawie wyłącznie dla
osiągnięcia następnych efektów ekonomicznych: obniżki kosztów personelu i kosztów
materialnych w procesie produkcji. Mamy tu więc do czynienia z „oporem wobec zmian"
tj. z blokadą emocjonalną i intelektualną wobec zmian, która powstaje wśród członków
załogi z obawy, że nadchodzące zmiany pogorszą ich obecną sytuację. Obawy te dotyczyć
mogą m.in.:
— zagrożenia utraty miejsc pracy,
— spadku zarobków,
— utraty posiadanych przywiłejów branżowych,
— konieczności przekwalifikowania,
— zmiany miejsca pracy,
— niestabilności utworzonego podmiotu.
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Odrębnym zagadnieniem są zjawiska zaobserwowane w trakcie życia nowych podmiotów
utworzonych w wyniku realizacji programów restrukturyzacyjnych.
Można tu wyróżnić dwie grupy:
— utworzone w wyniku przekształcenia danych przedsiębiorstw w spółki z o.o.
— powołane w wyniku restrukturyzacji ciągu podstawowego.
W pierwszym przypadku spółki te mają w większości zbyt duży majątek oraz znaczną
nadwyżkę zatrudnienia i w tych zakresach należy w nich prowadzić zdecydowaną restrukturyzację. W obu przypadkach utworzone podmioty mają zdekapitalizowany i przestarzały
park maszynowy oraz wolumen produkcji nakierowany w 80—90% na zaspokojenie potrzeb
KGHM Polska Miedź S.A. Zjawiska te nie były wynikiem niedbałosxi, lecz pozycją tych
służb (wydziały usługowo pomocnicze) w strukturach biznesu podstawowego. Czynnikiem
psychologicznym koniecznym do pokonania dla tych podmiotów jest umiejętność przeciwstawienia dotychczasowych struktur organizacyjnych konkurencji firm drobnego i średniego
biznesu, który w międzyczasie ukształtował się w otoczeniu „giganta". Dodatkowym
utrudnieniem w tej walce jest fakt, że zleceniodawcy (ciąg technologiczny) wiedzą dokładnie
gdzie były „luzy", gdy wydzielony podmiot był wydziałem pomocniczym.

6. Podsumowanie
Oceniając dotychczasowy przebieg procesów restrukturyzacyjnych w KGHM Polska
Miedź S.A., niezależnie od czynników zewnętrznych, za niezbędne dla ich powodzenia
należy uznać;
1. Wspólne wypracowanie programów i procesów restrukturyzacji przez organy przedsiębiorstwa, kadrę kierowniczą, związki zawodowe i pracowników.
2. Identyfikację przeciwników zmian.
3. Negocjacje z przeciwnikami zmian.
4. Cykliczne spotkania liderów zmian z pracownikami.
5. Programy gwarancji pracowniczych w nowo tworzonych podmiotach.
6. Programy gwarancji rynkowych dla nowo tworzonych podmiotów.
Restrukturyzację mogą przeprowadzić tylko sami zainteresowani — zlecenie całos'ci
zagadnień firmom zewnętrznym tylko podnosi koszty — one często muszą się najpierw
„nauczyć firmy", a potem wpasowują ją do teoretycznego modelu.

Advantages and disadvantages of restructurisation as exemplified
by KGHM Polska Miedź pic.
Abstract
The paper presents process of restructurization of KGHM Polska Miedź S.A. Taking
notice to apperancc difficulties also results and succeeded with restructurization process,
defined conditions its success.
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Streszczenie
W artykule obszernie omówiono aktualne zagadnienia restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego, szczególnie jego restrukturyzację finansową. Przedstawiono również prognozowane rezultaty działań przeprowadzonych w 1998 roku.

1. Wstęp
Generowanie strat finansowych przez górnictwo węgla kamiennego od początku lat
dziewięćdziesiątych or^iz związany z tym gwałtowny wzrost zobowiązań były głównymi
przyczynami podejmowania przez kolejne Rządy RP realizacji programów restrukturyzacji
górnictwa węgla kamiennego.
W wyniku reahzacji w I połowie 1993 roku programu restrukturyzacji pod nazwą
„Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce — realizacja pierwszego etapu
w 1993 roku w ramach możliwości finansowych państwa" oraz „Programu powstrzymania
upadłości" w II połowie 1993 roku, górnictwo zaczęło wychodzic z zapaści finansowej.
W ramach I etapu restrukturyzacji przeprowadzona została przy tym reorganizacja struktury
górnictwa węgla kamiennego, • w ramach której w miejsca samodzielnie funkcjonujących
od początku 1990 roku kopalń powołano 7 spółek węglowych oraz 4 pojedyncze
kopalnie spółki akcyjne w tym jedna w budowie. Poza strukturą spółek węglowych
pozostały również kopalnie postawione w stan likwidacji przed rokiem 1993. Powstała
w roku 1993 struktura organizacyjna górnictwa utrzymuje się do chwili obecnej w zasadzie z niewieikimi zmianami.
W końcu 1993 roku przygotowany został program II etapu restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego na lata 1994—1995. Jego realizacja doprowadziła do osiągnięcia
w 1994 roku przez górnictwo węgla kamiennego dodatniej akumulacji na sprzedaży
węgla. Spośród siedmiu spółek węglowych pięć uzyskało dodatni wynik finansowy
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netto. W skali całego sektora pojawił się jednak ujemny wynik finansowy netto w
wysokości -191,8 min zł.
W roku 1995, wskutek osłabienia konsekwencji w realizacji tego programu, a w końcu
zarzucenia Jego realizacji, nastąpiło spowolnienie tempa zmniejszania zatrudnienia oraz
tempa likwidacji kopalń. Strata netto — w porównaniu do roku 1994 — powiększyła się
aż czterokrotnie i wyniosła -782,1 min zł.
Sytuacji górnictwa nie poprawił przyjęty w 1996 roku przez Rząd program restrukturyzacji
na lata 1996—2000 pt. „Górnictwo węgla kamiennego, polityka państwa i sektora na lata
1996—2000". W latacłi 1996—1997 we wszystkich tych obszarach działalnosxi górnictwa,
które poddawane były procesowi restrukturyzacji, praktycznie nie zostały zrealizowane żadne
z zadań założonych w programie. W rezultacie wszystkie spółki węglowe ponosiły w latach
1996—1997 coraz większe straty finansowe. W roku 1996 strata finansowa netto powiększyła
się do wartości -1789,3 min zł, a w roku 1997 do wartości -2617,3 min zł. Gdyby jednak
nie uwzględniać umorzeń zobowiązań względem ZUS, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz względem PFRON, wynikających z ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego — strata finansowa netto
wyniosłaby -3383,5 min zł (rys. 1). Ponoszone straty finansowe powodowały stały wzrost
zobowiązań podmiotów górnictwa węgla kamiennego. Łączny stan zobowiązań górnictwa
na koniec 1997 roku osiągnął poziom 11,9 mld zł.

- 4

5 0 0

•>•

Wykonanie w latach

Wyszczególnienie
Wynik finansowy
netto

w

Przewidywane wykon,

1990
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1993
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-41,6

-353,5

-1 258,2

-1 500,7

-191,8

-782,1

-1 789.3

1997
-2 617,3

-3 383,5*

1998
- 3 193,0

-3 893,6*

przypadku nie uwzględnienia umorzenia zobowiązań z tytułów ustawowych.
Rys. 1. Wyniki finansowe netto górnictwa węgla kamiennego w latach 1990—1998
Fig. 1. Net fmancial resulls of coal mining industry in 1990—1998

W takiej dramatycznej sytuacji został opracowany kolejny program reformy górnictwa
węgla kamiennego w latach 1998—2002, który został przyjęty przez Radę Ministrów RP
w dniu 30.06.1998 r. 26 listopada 1998 roku Sejm RP uchwalił ustawę o dostosowaniu
górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
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szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, która zawiera podstawy prawne
do realizacji reformy.
Przyjęcie rządowego programu reformy górnictwa węgla w latach 1998—2002 oraz
ustawy stwarza nowe, korzystniejsze od dotychczasowych, uwarunkowania realizacji procesu
jego restrukturyzacji.

2. Założenia i cele rządowego programu reformy górnictwa
Podstawowe założenia do realizacji rządowego programu reformy górnictwa węgla
kamiennego na lata 1998—2002 zostały sformułowane następująco;
1. Ceny węgla kamiennego na rynku krajowym będą wolne. Dla dużych odbiorców
węgla powinny być kształtowane w umowach wieloletnich.
2. Całkowita likwidacja kopalń, usuwanie szkód górniczych z powodu reaktywacji starych
zrobów, osłony socjalne w górnictwie, refundacja dodatków do emerytur i rent górniczych,
stanowiących ekwiwalent za deputat węglowy oraz tworzenie nowych miejsc pracy w gminach
górniczych, będą finansowane z budżetu państwa i z innych dostępnych źródeł.
3. Począwszy od 2002 roku fizyczna likwidacja kopalń będzie finansowana z funduszu
likwidacji kopalń przy zmniejszającym się wsparciu budżetu państwa, a od 1 stycznia
2006 r. wyłącznie z tego funduszu.
4. Ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach
gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych ureguluje
w dłuższym przedziale czasu podstawowe problemy związane z restrukturyzacją górnictwa.
5. Reforma górnictwa węgla kamiennego musi uwzględniać aspekty socjalne i regionalne
skutków jej realizacji w celu minimalizacji jej skutków społecznych.
Jako cele podstawowe realizacji programu reformy przyjęto;
1. Dostosowanie podmiotów gospodarczych w górnictwie węgla kamiennego do efektywnego ekonomicznie funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i utrzymania
konkurencyjności polskiego węgla na rynku krajowym.
2. Zaspokojenie do roku 2010 krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny i ekonomicznie uzasadnionego eksportu przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i konkurencyjności w warunkach określonych przez Unię Europejską oraz przy otwartości rynku
wszystkich nośników energii.

3. Likwidacja nadmiernych zdolności produkcyjnych
Analiza stanu górnictwa węgla kamiennego wskazuje na dwie podstawowe przyczyny,
które powodują, że ponosi ono w ostatnich latach straty i nie może wydźwignąc się ze
stanu zapaści. Przyczynami tymi są:
— nadmierne, nierentowne zdolności produkcyjne górnictwa,
— nadmierne zatrudnienie w kopalniach w stosunku do poziomu produkcji węgla
w latach ubiegłych.
Wymienione przyczyny, odziedziczone po okresie intensywnego rozwoju tego sektora
powodują ponoszenie dodatkowych kosztów utrzymania nieefektywnych miejsc pracy, co
zagraża konkurencyjności polskiego węgla na rynku krajowym i na rynkach światowych.
Sekcja III

547

School of Underground Mining '99
Rozwinięte zdolności produkcyjne górnictwa węgla kamiennego jeszcze w roku 1988
pozwoliły na uzyskanie wydobycia 192,7 min ton węgla i jego sprzedaży w ilości 188,8 min
ton. Po okresie systematycznego spadku wydobycia węgla kamiennego, będącego rezultatem
dostosowania do zapotrzebowania (ze 177,4 min ton w 1989 r. do 130,2 min ton w 1993 r.),
rok 1994 był pierwszym rokiem wzrostu wydobycia do 132,7 min ton. W kolejnycti latach
tendencja niewielkiego wzrostu wydobycia została utrzymana. W roku 1997 wyniosło ono
137,1 min ton.
Wzrost wydobycia w latach 1996—1997 następował wbrew założeniom programu
rządowego opracowanego na lata 1996—^2000. Zgodnie z tym programem wydobycie w roku
1996 miało obniżyć się do poziomu 130 min ton, a w roku 1997 do poziomu 128 min
ton. Wzrost wydobycia następował wbrew wyraźnym sygnałom rynków zbytu o ograniczaniu
popytu na węgiel, co wyraziło się wzrostem zapasów węgla na zwałach kopalń na koniec
1997 roku do 4,0 min ton, tj. do poziomu z roku 1992, poprzedzającego realizację
pierwszego rządowego programu restrukturyzacji górnictwa. Przewiduje się, że w roku 1998
stan zwałów kopalnianych przekroczy 4,3 min ton, pomimo zmniejszenia wydobycia
w porównaniu do roku 1997 o około 20 min ton.
W okresie 1990—1998 łączny spadek sprzedaży węgla wyniósł 32,0 min ton/rok, przy
czym spadek ten dotyczył głównie sprzedaży węgla w kraju i wyniósł on 31,2 min ton
(rys. 2).
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Rys. 2. Sprzedaż węgla kamiennego w górnictwie węgla kamiennego w latach 1990—1998
Fig. 2. Sales of coal in coal mining industry in 1990—1998

Nadal utrzymywany jest wysoki poziom nieopłacalnego eksportu, który — po obniżeniu
na początku lat dziewięćdziesiątych — wzrósł w latach 1993—1998 od 24,4 min ton/rok
do 27,6 min ton/rok, przekraczając w roku 1995 poziom 32 min ton i 30 min ton w roku
1997.
Jednym z warunków powodzenia reformy górnictwa jest więc ograniczenie dotychczasowych nadmiernych zdolności produkcyjnych kopalń oraz dostosowanie ich do potrzeb
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rynków zbytu. Wiązać się to będzie z likwidacją kopalń o kończących się zasobach oraz
kopalń trwale nierentownych. Prognozy średniorocznej sprzedaży węgla kamiennego do
roku 2002 wskazują, że zapotrzebowanie rynku krajowego na węgiel ukształtuje się na
poziomie około 90 min t/r. Uwzględniając konieczność eliminowania nieopłacalnego eksportu
(rys. 3), rządowy program reformy zakłada zlikwidowanie do roku 2002 nierentownych
zdolności produkcyjnych, wynoszących około 25,5 min ton/rok. Program reformy zakłada,
że decyzje o likwidacji kopalń będą podejmowały zarządy spółek węglowych, przy czym
programy likwidacji, których realizacja będzie finansowana ze środków budżetu państwa,
muszą być zaakceptowane przez Ministra Gospodarki.
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Rys. 3. Prognoza sprzedaży węgla kamiennego w latach 1998—2002
Fig. 3. Forecast of coal sales in 1998—2002

W latach 1998—2002 finansowanie likwidacji kopalń odbywać się będzie ze środków
budżetu państwa. Przyjmuje się zasadę, że środki budżetowe będą wydawane wyłącznie
na całkowitą likwidację kopalń, a w przypadku częściowej likwidacji — na likwidację
kopalń przyłączonych do kopalń sąsiednich. W okresie 1998—2002 na likwidacje zdolności produkcyjnych 25,5 min ton/rok niezbędne będzie wydatkowanie z budżetu państwa
środków w wysokości około 1,5 mld zł (licząc w warunkach cen, taryf i usług roku
1998).
Od roku 2000 podmioty gospodarcze w górnictwie będą zobowiązane do tworzenia
2 części amortyzacji funduszu likwidacji kopalń. Przewiduje się, że likwidacja kopalń przy
wykorzystaniu tego funduszu rozpocznie się od roku 2003 przy jednocześnie zmniejszającym
się udziale budżetu państwa. Od 1 stycznia 2006 roku likwidacja kopalń finansowana będzie
wyłącznie ze środków funduszu likwidacji kopalń.
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Perspektywy realizacji rządowego programu reformy górnictwa w zalcresie likwidacji
nadmiernych zdolności produkcyjnych — określone na podstawie analizy informacji spółek
węglowych wynikających z dotychczasowych prac nad biznes planami na lata 1998—2002 —
wskazują, że spółki węglowe aktualnie przewidują podjęcie działań w zakresie całkowitej
i częściowej likwidacji kopalń trwale nierentownych, o łącznej zdolności produkcyjnej
w roku 1998 wynoszącej około 20 min ton/rok, czyli niżej o około 5,0 min ton/rok niż
przewiduje rządowy program reformy. Utrzymanie takiego programu działania spółek
węglowych oznacza, że zachodzi obawa, iż górnictwo węgla kamiennego nie zdoła zlikwidować nadmiernych zdolności produkcyjnych, czego skutkiem będzie ponoszenie dodatkowych
kosztów obciążających koszty wydobycia.

4. Restrukturyzacja zatrudnienia
Od roku 1990 do roku 1997 średnioroczne zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego
obniżyło się o 169,3 tys. osób. Na koniec 1997 roku zatrudnienie w górnictwie wynosiło
243,3 tys. osób (rys. 4). Spadek zatrudnienia w kopalniach następował głównie w oparciu
0 procesy fluktuacji zawodowej, odejścia naturalne pracowników i w niewielkim stopniu
przy wykorzystaniu specjalnie stworzonych instrumentów, takich jak osłony socjalne
1 przemieszczenie pracowników do podmiotów prawa handlowego utworzonych na bazie
majątku kopalń. Wskutek nie dość konsekwentnych działań, spadek zatrudnienia nie
osiągnął poziomu rokującego osiągnięcie rentowności górnictwa w okresie do 2000
roku.
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Rys. 4. Średnioroczne zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w latach 1990—1998
Fig. 4. Average yearly employment in coa) mining industry in 1990—1998

W rządowym programie reformy górnictwa w latach 1998—-2002 naczelną zasadą
realizacji restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie pozostaje nie stosowanie tzw. zwolnień
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grupowych. Taką możliwość dopuszcza się jedynie w kopalniach całkowicie likwidowanych,
po wyczerpaniu wszystkich możliwych rozwiązań w tym względzie.
Kompleks działań minimalizujących negatywne społecznie skutki całkowitej lub częściowej likwidacji kopalń węgla kamiennego oraz stwarzających warunki sprzyjające
zmniejszeniu zatrudnienia w kopalniach czynnych został zawarty w tzw. Górniczym
Pakiecie Socjalnym. W ramach Górniczego Pakietu Socjalnego przewiduje się podejmowanie szerokiego zakresu instrumentów osłonowych oraz aktywizujących dla byłych
pracowników kopalń, a także dla pracodawców spoza górnictwa, którzy zatrudnią pracowników kopalń górnictwa węgla kamiennego. Charakterystykę tych instrumentów przedstawiono w tabeli 1.
Przewiduje się, że w wyniku uruchomienia całego kompleksu instrumentów proponowanych w Górniczym Pakiecie Socjalnym do roku 2002 z górnictwa węgla kamiennego
powinno odejść około 117 tys. osób. Zamierza się to osiągnąć poprzez:
— odejście około 55,2 tys. osób w wyniku nabycia uprawnień emerytalnych i innych
odejść zależnych od pracowników,
— skorzystanie z pięcioletnich urlopów górniczych przez około 27,4 tys. pracowników
kopalń zatrudnionych pod ziemią,
— skorzystanie z dwuletnich zasiłków socjalnych na przekwalifikowanie zawodowe
i znalezienie nowego zatrudnienia poza górnictwem przez około 11,3 tys. pracowników
kopalń zatrudnionych pod ziemią,
— inne zwolnienia około 23,0 tys. osób związane ze skorzystaniem przez pracowników
kopalń z jednorazowej odprawy pieniężnej wypłaconej bez żadnych uwarunkowań poza
rozwiązaniem umowy o pracę z kopalnią.
Po uwzględnieniu szacowanej liczby przyjęć około 12 tys. osób, stan zatrudnienia
w górnictwie do 2002 roku powinien zmniejszyć się o około 105 tys. osób.
Wdrożenie Górniczego Pakietu Socjalnego w 1998 roku potwierdza jego szeroką
akceptację społeczną. Ocenia się, że z poszczególnych instrumentów Pakietu skorzysta
w 1998 roku łącznie około 25,8 tys. osób, a stan zatrudnienia na koniec 1998 roku
wyniesie około 211 tys. osób, tj. o około 8 tysięcy mniej niż założono w programie
rządowym.
Duże zainteresowanie wśród pracowników kopalń instrumentami osłonowymi i aktywizującymi zawartymi w Górniczym Pakiecie Socjalnym w roku 1998 wskazuje na
możliwość przyspieszenia w latach 1998—2002 tempa spadku zatrudnienia w górnictwie
w porównaniu do programu rządowego, co miałoby duże znaczenie w obniżaniu kosztów
wydobycia węgla. Jednakże, z doświadczeń uzyskanych w roku 1998 wynika, że zwiększone zainteresowanie pracowników górnictwa systemem osłon socjalnych i aktywizujących zawartych w omawianym Pakiecie może wymuszać administracyjne działania
w celu ograniczenia liczby chętnych do ich skorzystania na skutek braku odpowiednich
środków finansowych w budżecie państwa. Może też wskazywać na konieczność prowadzenia analiz opłacalności wydatkowania w spółkach węglowych własnych środków
finansowych do stworzenia warunków obniżania kosztów wydobycia poprzez spadek
zatrudnienia. Doświadczenia roku 1998 potwierdzają dużą realność osiągnięcia do końca
roku 2002 przewidywanego w programie reformy stanu zatrudnienia 138,4 tys. osób
(rys. 5).
Sekcja III
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Rys. 5. Stany zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998—2002 wg programu rządowego
Fig. 5. Employment in coal mining industry in 1998—^2002 according to the govemment progratnme

5. Restrukturyzacja flnansowa
Uzyskiwane od początku lat dziewięćdziesiątych ujemne wyniki finansowe górnictwa
węgla kamiennego powodowały stały wzrost zobowiązań znacznie przewyższających stan
należności. Prowadziło to do utraty płynności finansowej podmiotów gospodarczych górnictwa
węgla kamiennego. Dla przeciwdziałania pogarszającej się sytuacji finansowej w roku 1993
spółki węglowe i kopalnie — spółki, na podstawie Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia
24 października 1934 roku „Prawo o postępowaniu układowym", podjęły działania na rzecz
otwarcia postępowań układowych ze swymi wierzycielami. Wielkość zobowiązań objętych
wdrożonymi w latach 1993—1995 postępowaniami wynosiła 1,2 mid zł, przy łącznym
stanie zobowiązań na koniec 1994 roku 6,1 mld zł. Postępowaniami tymi objęto głównie
zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Zawarte układy przewidywały następujące podstawowe
warunki ich realizacji:
— spłatę drobnych wierzycieli w pierwszej kolejności (w kwocie najczęściej nie przekraczającej 10 tys. zł) na łączną kwotę 20,5 min zł,
— umorzenie zobowiązań (do 40%) na łączną kwotę 486,3 min zł,
— spłatę pozostałych zobowiązań - najczęściej w 20 kwartalnych ratach do roku
2000 — na łączną kwotę 723,1 min zł.
W KWK Bogdanka S.A. w 1994 roku wdrożone zostało postępowanie ugodowe. Objęto
nim zobowiązania w kwocie 148 min zł,
W celu restrukturyzacji zobowiązań nie objętych postępowaniami układowymi spółki
węglowe i kopalnie spółki podejmowały również tzw. postępowania niekonwencjonalne.
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Dotyczyły one zobowiązań wobec budżetu państwa i budżetów gmin. Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Procedura
oddłużenia w wyżej wymienionych postępowaniach niekonwencjonalnych polegała na zawieraniu przez spółki węglowe i kopalnie spółki indywidualnych porozumień odnośnie
rozłożenia na raty zobowiązań głównycłi oraz zaniechania i poboru odsetek, a także
umorzenia odsetek już naliczonych.
Ponadto w roku 1995 podmiotom gospodarczym górnictwa, które zawarły postępowania
układowe, budżet państwa zapewnił dotację budżetową na oddłużenie wobec ZUS w kwocie
447,9 min zł. W wyniku porozumień spółek węglowych i kopalń spółek z izbami skarbowymi
nastąpiło umorzenie 90% zobowiązań z tytułu podatku od wzrostu wynagrodzeń za 1993 rok
i I kwartał 1994 roku w kwocie 320,1 min zł. W roku 1996 dotacja na oddłużenie wobec
ZUS wyniosła dodatkowo 80 min zł.
Kolejną próbą restrukturyzacji zadłużenia górnictwa węgla kamiennego była ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla
kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej.
Ustawa przewidywała możliwość odroczenia do 31 grudnia 1999 roku płatności
zobowiązań jednostek górnictwa węgla kamiennego powstałych do 31 lipca 1997 roku,
z tytułu:
a) opłat i kar za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych w części dotyczącej
odprowadzania zasolonych wód kopalnianych oraz opłat eksploatacyjnych,
b) składek na ubezpieczenia społeczne należnych ZUS oraz składek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
c) wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Ustawa ta, w omawianym powyżej zakresie, nie znalazła jednak zastosowania z powodu
uzależnienia procesu oddłużeniowego przez poszczególne podmioty gospodarcze górnictwa
od bieżącego regulowania zobowiązań wobec budżetu państwa oraz nie zalegania — za
okres od 31 lipca 1997 roku do dnia złożenia wniosku o oddłużenie — z płatnościami
z tytułów podlegających potencjalnemu oddłużeniu. Z powodu trudności finansowych warunki
te nie mogą być spełnione praktycznie przez żadne podmioty gospodarcze górnictwa węgla
kamiennego.
Podmioty gospodarcze górnictwa wykorzystywały ustawę jedynie w zakresie dotyczącym
zobowiązań w przypadkach likwidacji kopalń (art. 7 ustawy). Na mocy tej ustawy jednostki
likwidujące w całości lub części zakłady górnicze przy udziale środków z budżetu państwa,
zwolnione zostały z bieżących opłat i kar z tytułu odprowadzania zasolonych wód kopalnianych oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej od dnia zaprzestania wydobywania węgla,
w wysokościach przypadających na likwidowany zakład górniczy lub jego część. Natomiast
zobowiązania powstałe przed 31 lipca 1997 roku wobec ZUS, NiWFOŚiGW oraz PFRON
ulegały umorzeniu na mocy ustawy. Według dotychczasowych danych, w latach 1997—1998
umorzenia zobowiązań z tego tytułu w wyniku realizacji procesów likwidacyjnych wyniosły
ponad 1,1 mld zł.
Nowy zakres i warunki przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej, przewidzianej
w rządowym programie reformy górnictwa w latach 1998—2002, reguluje ustawa z dnia
26 listopada 1998 roku o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
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w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych. Restrukturyzacji finansowej podlegają zobowiązania pieniężne wraz z odsetkami
przedsiębiorstw górniczych wobec:
— budżetu państwa (z wyłączeniem zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz rat kredytów na budowę kopalń poręczonych przez Ministra Finansów
w imieniu Skarbu Państwa wraz z odsetkami),
— gmin z tytułu opłat i kar wynikających z przepisów o ochronie i kształtowaniu
środowiska, przepisów prawa wodnego oraz przepisów prawa geologicznego i górniczego
w zakresie opłaty eksploatacyjnej,
— Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych — z tytułu należnych składek,
— Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych — z tytułu należnych
wpłat,
— wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar wynikających
z przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, przepisów prawa wodnego oraz przepisów
prawa geologicznego i górniczego w zakresie opłaty eksploatacyjnej, w części dotyczącej
tych funduszy.
•

Ustawa zakłada różne formy restrukturyzacji zobowiązań. Mogą one polegać na:
— umorzeniu całości lub części zobowiązań,
— odroczeniu terminu spłaty zobowiązań na określony czas,
— rozłożeniu spłaty zobowiązań na raty,
— zamianie podlegających spłacie zobowiązań na akcje i udziały,
— zwolnieniu od obowiązku uiszczania bieżących opłat i kar.
Przy restrukturyzacji finansowej wyróżnia się przy tym zobowiązania powstałe przed
l kwietnia 1998 roku i po 31 marca 1998 roku.
W przypadku zobowiązań powstałych przed 1 kwietnia 1998 roku umorzeniu zobowiązań
głównych wraz z odsetkami podlegają zobowiązania wobec:
— budżetu państwa z wyłączeniem podatku od towarów i usług,
— zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
— Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
•

— Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat
i kar za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych w części dotyczącej odprowadzania
zasolonych wód kopalnianych.
Ponadto w kopalniach postawionych w stan całkowitej likwidacji umorzeniu zobowiązań
głównych wraz z odsetkami podlegają zobowiązania dotyczące:
— pozostałych (poza zobowiązaniami z tytułu wód słonych) zobowiązań wobec Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
— zobowiązań wobec gmin z tytułu opłat i kar dotyczących opłaty eksploatacyjnej
oraz opłat ekologicznych należnych gminom.
W spółkach węglowych prowadzących całkowitą likwidację kopalń umorzeniu w części
dotyczącej zobowiązań głównych i odsetek podlegają również zobowiązania z tytułu podatku
od towarów i usług.
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Restrukturyzacja polegająca na odroczeniu terminów spłaty zobowiązań głównych i umorzeniu odsetek w pełnej wysokości dotyczy:
— zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług — z wyjątkiem wymienionych
powyżej zobowiązań spółek węglowych realizujących całkowitą likwidację kopalń,
— zobowiązań wobec Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej — za wyjątkiem wymienionych wyżej zobowiązań z tytułu odprowadzania
zasolonych wód.
Termin spłaty zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług podlega odroczeniu
do 31 grudnia 2000 roku, natomiast zobowiązań wobec Narodowego i wojewódzkich
funduszy — do 31 grudnia 2005 roku. Spłata zobowiązań w obydwu przypadkach
nie może przekroczyć okresu 5 lat. Dodatkowo ustawa daje możliwości, aby spłaty
zobowiązań wobec Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogły być przeznaczone na realizację w spółkach węglowych inwestycji
proekologicznych.
Zobowiązania wobec gmin, z wyjątkiem omówionego powyżej przypadku kopalń całkowicie likwidowanych, w części dotyczącej zobowiązań głównych i odsetek ulegają
odroczeniu do końca 2000 roku, a następnie spłacie w okresie nie dłuższym niż 5 lat. N a
wniosek dłużnika i po wyrażeniu zgody przez wierzyciela zobowiązania mogą też być
zamienione w całości lub części na akcje dłużnika.
Regulacja zobowiązań powstałych po 31 marca 1998 roku do czasu uzyskania rentowności,
lecz nie dłużej niż do końca 2000 roku, następować będzie na podstawie indywidualnych
umów pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Ustawa dopuszcza aby:
— zobowiązania główne i odsetki, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu podatku od towarów
i usług oraz zobowiązań wobec gmin, były umarzane do 100%,
— okres odroczenia nie wykraczał poza 31 grudnia 2000 r.,
— okres spłaty był nie dłuższy niż 5 lat.
Zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz wobec
gmin z tytułu opłaty eksploatacyjnej, a także zobowiązania z tytułu opłat i kar wynikających
z przepisów o ocłironie i kształtowaniu środowiska i przepisów prawa wodnego w części
należnej gminom nie będą mogły być przy tym umarzane.
Restrukturyzacja zobowiązań będzie realizowana w drodze postępowania oddłużeniewego,
którego podstawą jest spełnienie przez dłużnika do końca 2002 roku określonych w ustawie
warunków, a w tym między innymi realizacji programu naprawczego oraz regulowania
zobowiązań wobec ZUS, FP oraz FGŚP, a także nieprzekraczanie przyrostu przeciętnego
wynagrodzenia ponad wskaźniki ustalone w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 roku o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców
oraz zmianie niektórych ustaw.
Na podstawie danych uzyskanych ze spółek węglowych wielkość zobowiązań powstałych
przed 1 kwietnia 1998 r. możliwych — zgodnie z ustawą — do umorzenia po roku 2002,
wyniesie 6,1 mld zł, w tym wobec;
— budżetu państw
0,1 mld zł
— ZUS, FP, FGŚP
2,7 mld zł
— PFRON
0,1 mld zł
— NFOŚiGW i WFOŚiGW
3,2 mld zł
556

Section III

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

6. Prywatyzacja oraz przekształcenia własnościowe w górnictwie
Ważnym elementem dotychczasowych działań restrukturyzacyjnych w górnictwie były
przekształcenia własnościowe obiektów i oddziałów na powierzchni kopalń. Ich celem
jest oddzielenie od kopalń zakresów działalności nie związanych bezpośrednio z wydobyciem węgla. Dotyczą one w szczególności jednostek organizacyjnych i obiektów
tzw. produkcji pomocniczej, działalności socjalnej, sportowej i kulturalnej oraz zasobów
mieszkalnych.
Główne formy przekształceń własnościowych obejmowały przede wszystkim tworzenie
nowych spółek z udziałem pracowników kopalń, dzierżawę obiektów innym podmiotom,
sprzedaż, jak również przekazywanie obiektów innym podmiotom.
W rezultacie realizacji różnych form restrukturyzacji stan zasobów mieszkaniowych
w górnictwie węgla kamiennego zmniejszył się ze 168,6 tys. mieszkań wg stanu na koniec
1995 roku do około 88,3 tys. mieszkań na koniec III kwartału 1998 r., a liczba obiektów
socjalno-bytowych zmniejszyła się w tym okresie z 988 do 580. Przekształcenia własnościowe
obiektów działalności pomocniczej i usługowej objęły dotychczas około 400 obiektów
i jednostek organizacyjnych, w wyniku czego w latach 1995—1998 (III kwartały) ich liczba
w górnictwie zmniejszyła się o ponad 120 obiektów.
W rządowym programie reformy przewiduje się kontynuowanie tych procesów w spółkach
węglowych. Przewiduje się poza tym, że proces prywatyzacji zostanie rozszerzony na
pojedyncze kopalnie, a docelowo również spółki węglowe. W pierwszej kolejności prywatyzacji podlegać będą przede wszystkim pojedyncze kopalnie, mające odpowiednią perspektywę efektywnej działalności na rynku węgla kamiennego. Proces prywatyzacji kopalń
ekonomicznie efektywnych i posiadających przynajmniej 10-letnią perspektywę uzyskiwania
dodatnich wyników finansowych został rozpoczęty w 1998 r. w KWK Bogdanka S.A. Po
uregulowaniu postępowania oddłużeniowego możliwa będzie także prywatyzacja KWK
Budryk S.A. W programie rządowym przewidziano ponadto prywatyzację KWK Janina,
a w dalszej perspektywie również kopalnie Borynia i Pniówek.
Nie wyklucza się — w późniejszym czasie — możliwości prywatyzacji całych spółek
węglowych, co jednak uzależnione będzie od tempa realizacji przez spółki programu reformy
oraz uzyskiwania trwałej rentowności.
Podkreślić należy, iż przedstawione w programie założenia procesu prywatyzacji w górnictwie uwzględniać będą interesy Skarbu Państwa, spółek węglowych oraz całego sektora
węglowego. Zostanie to uwzględnione przy określeniu ostatecznej strategii prywatyzacji
całego sektora. Proces prywatyzacji i przemian własnościowych w sektorze górnictwa węgla
kamiennego będzie w pełni zbieżny z kierunkami przyjętymi przez KERM w Programie
prywatyzacji do roku 2001.

7. Zmiana struktury decyzyjnej w górnictwie
W ramach doskonalenia struktury decyzyjnej w górnictwie przewidziano między innymi
przyjęcie następujących rozwiązań:
— Reprezentowanie Skarbu Państwa wobec spółek węglowych przez Ministra Gospodarki
(a nie Ministra Skarbu Państwa), co doprowadzi do zgodności nadzoru właścicielskiego
Sekcja III
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Ministra Gospodarki z koniecznością przygotowania i nadzorowania realizacji programu
rządowego reformy górnictwa.
— Zmianę uprawnień „właściciela" wobec spółek węglowych, polegająca na powołaniu członków zarządów przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a nie przez
rady nadzorcze.
— Powołanie Komitetu Sterującego, w skład którego wejdą członkowie kierownictw
Ministerstw: Gospodarki, Finansów, Skarbu Państwa, Pracy i Polityki Socjalnej, Ocłirony
Środowiska, Zasobów Naturalnycłi i Leśnictwa oraz wojewoda śląski i marszałek sejmiku
województwa śląskiego. Zadaniem Komitetu Sterującego będzie kontrola przebiegu realizacji
programu reformy górnictwa oraz pełnienie funkcji doradczycłi dla Ministra Gospodarki
w zakresie realizacji reformy. Komitet Sterujący będzie również przeprowadzał konkursy
na członków rad nadzorczych spółek węglowych.
— Powoływanie na stanowisko prezesa zarządu spółki węglowej osób wyłonionych
w drodze publicznych konkursów.
— Wprowadzenie nowych zasad wynagradzania oraz motywowania zarządów spółek
węglowych w oparciu o umowy menedżerskie, w których zostaną określone zadania dla
zarządów spółek zbieżne z celami rządowego programu reformy górnictwa.
— Wyposażenie zarządów spółek węglowych w instrumenty prawne zawarte w ustawie
w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, restrukturyzacji finansowej i likwidacji kopalń dla
skutecznego przeprowadzenia reformy górnictwa.
Wymienione rozwiązania w sferze zarządzania powinny w istotnym zakresie przyczynić
się do powodzenia przyjętych kierunków działania w ramach reformy górnictwa węgla
kamiennego.

8. Prognozowane wyniki realizacji programu reformy górnictwa węgla kamiennego
Oczekuje się, że realizacja przewidzianych w programie reformy działań — w zakresie
obniżania nadmiernych zdolności produkcyjnych, restrukturyzacji zatrudnienia, restrukturyzacji
tinansowei, pTywalyzacji oraz zmiana w sferze struktury decyzyjnej — prowadzić bidzie
do systematycznej poprawy sytuacji finansowej poszczególnych podmiotów gospodarczych
górnictwa. Prognozy zawarte w programie rządowym wskazują, że wynik finansowy netto
górnictwa węgla kamiennego poprawi się od straty wynoszącej w 1998 r. -3117,5 min zł
do zysku sięgającego 831,4 min zł w roku 2002 (rys. 6), natomiast wynik na działalności
operacyjnej od straty w wysokości -2491,6 min zł w roku 1998 do zysku 1552,7 min zł
w roku 2002. Dodatni wynik działalności operacyjnej w wysokości 206,1 min zł górnictwo
powinno uzyskad w roku 2000.
Jak wykazują osiągane wyniki finansowe górnictwa w roku 1998, istotnym zagrożeniem
w osiągnięciu założonych w programie rządowym prognoz może być brak przewidywanych
przychodów ze sprzedaży węgla.
Ocenia się, że w roku 1998 sprzedaż węgla w kraju będzie niższa niż założono
w rządowym programie o około 3,7 min ton. Występująca nadprodukcja węgla na rynku
krajowym w 1998 roku niekorzystnie wpływa na poziom uzyskiwanej ceny. Przewiduje
się, że w roku 1998 średnia cena zbytu węgla w kraju będzie niższa od założeń programu
reformy o około 12 zł/t, w eksporcie cena zbytu będzie niższa od prognozowanej w programie
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Rys. 6. Prognoza wyników finansowych górnictwa węgla kamiennego w latach 1998—2002 w g rządowego
programu reformy (bez uwzględnienia ustawowych umorzeń zobowiązań oraz przedawnień zobowiązań)
Fig. 6. Forecast of financial results of coal mining industry in 1998—2002 according to the government
programme (without iegal remissions and expirations of iiabilities)

rządowym o około 10 zł/t i będzie ona również niższa od ceny jaką uzyskano w roku
1997. W rezultacie przewiduje się, że średnia cena zbytu węgla ogółem w 1998 roku
osiągnie około 122 zł/t co oznacza, że w porównaniu z rokiem 1997 wzrośnie jedynie
o 2,1%. Ujemna jednostkowa akumulacja zwiększy się z -5,55 zł/t w roku 1997 do około
-22,00 zł/t w roku 1998 (rys. 7).
Utrzymanie się takiej niekorzystnej sytuacji na rynkach zbytu węgla może spowodować,
iż osiągane wyniki finansowe górnictwa w kolejnycli latacli mogą byc gorsze niż założono
w programie reformy.

9. Podsumowanie
1. Dotycłiczasowe działania restrukturyzacyjne realizowane w górnictwie węgla kamiennego pozwoliły jedynie na powstrzymanie w latacłi 1993—1994 pogarszania się sytuacji
ekonomiczno-finansowej. Dalsze pogarszanie się tej sytuacji było rezultatem zaniechania
procesów restrukturyzacyjnych w latach 1995—1997.
Sekcja Ul
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Rys. 7. Cena zbytu, koszt jednostkowy i akumulacja jednostkowa w górnictwie węgla kamiennego w latach
1990—1998
Fig. 7. Sales price, unit cost and unit accumulation in coal mining industry in 1990—1998

2. Przyjęty w połowie 1998 roku rządowy program reformy górnictwa węgla kamiennego
zakłada dostosowanie podmiotów gospodarczych do ekonomicznego funkcjonowania przy
pełnym zaspokojeniu krajowego zapotrzebowania na węgiel i utrzymaniu ekonomicznie
uzasadnionego eksportu. Przewiduje on, że górnictwo nie powinno ponosić strat w działalności
operacyjnej od roku 2000, a dodatni wynik finansowy górnictwo węgla kamiennego powinno
osiągnąć w roku 2001.
3. Podstawy prawne do rozwiązywania zasadniczych problemów związanych realizacją
programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998—2002 stwarza ustawa z dnia
26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin
górniczych.
4. Istotnym zagrożeniem procesu reformy górnictwa węgla kamiennego jest utrzymywanie się słabej koniunktury na węgiel, która wyraża się zmniejszającym się popytem
na to paliwo i niskimi cenami zbytu węgla. Utrzymywanie się tej sytuacji w dalszych
latach może zagrozić osiągnięciu prognozowanych w programie reformy przychodów
ze sprzedaży węgla i spowodować pogorszenie wyników finansowych górnictwa węgla
kamiennego.
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The current state and perspectives of restructurisation of coal
mining industry
Abstract
The paper discusses the present problems of restructurisation of coal mining industry,
especially its financial restructurisation. It also presents the forecast results of actions in
1998.
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Stanisław NAWRAT
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój

Sposób likwidacji zakładu górniczego na przykładzie KWK Morcinek
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

- koszty utrzymania

kopalni - likwidacja

kopalni

Streszczenie
W referacie przedstawiono szczegółowo i wariantowo sposób likwidacji zakładu górniczego
na przykładzie kopalni Morcinek. Kopalnia Morcinek jest kopalnią o znacznych zasobacłi
węgla, stąd też propozycja utrzymania dostępności do złoża. Omówiono skutki finansowe
takiej decyzji.

1. Wstęp
Działania restrukturyzacyjne w kopalniach węgla kamiennego wymuszają dostosowanie
wielkości wydobycia węgla do realnych możliwości jego sprzedaży w kraju i za granicą.
Reforma górnictwa węgla kamiennego na lata 1998—2002 zakłada dojście do rentowności
kopalń, co związane jest głównie ze wzrostem wydajności i ograniczeniem kosztów produkcji.
Założenia takie powodują, że kopalnie trwale nierentowne będą musiały w najbliższych
latach zaniechać wydobywania węgla i poddane zostaną procesom likwidacyjnym.
Likwidacja kopalń nie posiadających zasobów węgla jest zrozumiała i jest normalnym
procesem gospodarczym. Natomiast poważnym problemem gospodarczym jest postawienie
w stan likwidacji kopalni trwale nierentownej, a posiadającej nawet czasem bardzo znaczne
perspektywiczne zasoby gwarantujące jej żywotność na wiele lat.
Trwała nierentowność może wynikać z chwilowej lub czasowej dekoniunktury na węgiel
zwłaszcza przy dużej konkurencyjności innych paliw lub możliwości pozyskania węgli
tańszych.
Biorąc pod uwagę możliwe zmiany w koniunkturze na rynku węglowym można utrzymać
potencjalną zdolność wydobywczą kopalni i dostępność do złoża przez realizację:
Wariant I — utrzymywania kopalni w gotowości produkcyjnej bez wydobycia,
Wariant II — utrzymywania głównych wyrobisk, takich jak: szyby, podszybia, wyrobiska
przy szybowe oraz odwadnianie kopalni,
Wariant III — czasowego zatrzymania ruchu kopalni i jej zabezpieczenia w sposób
umożliwiający jej odtworzenie.
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Wybór racjonalnego wariantu powinien wynikać z analizy ekonomicznej uwzględniającej
cele polityki energetycznej i gospodarczej państwa.
Podane trzy warianty, z uwagi na bardzo zróżnicowany zakres prac, wymagają różnego
poziomu nakładów finansowych rozłożonych w krótszym lub dłuższym przedziale czasowym.

2. Analiza zatrzymania ruchu KWK Morcinek
W warunkach trwałej nierentowności znalazła się kopalnia Morcinek, pomimo że posiada
jeszcze dość duże zasoby węgla kamiennego,
W tej sytuacji zachodzi potrzeba poniesienia dużych nakładów na udostępnienie perspektywicznych zasobów w warunkach dużego ryzyka gospodarczego lub czasowego zatrzymania ruchu kopalni przy zachowaniu dostępności do złoża. Kopalnia ta posiada udokumentowane zasoby bilansowe węgla 90 225 tys. ton, zasoby przemysłowe 21 645 tys. ton
oraz zasoby operatywne 12 467 tys. ton.
Występujące jednak trudne warunki złożowe tj. skomplikowana tektonika, duża głębokość
i występujące zagrożenia metanowe i tąpaniowe oraz temperaturowe sprawiają, że wybieranie
złoża przy obecnie stosowanych technologiach jest ekonomicznie nieuzasadnione.
W związku z tym przeprowadzono analizę możliwości zabezpieczenia — utrzymania
podstawowych obiektów zakładu górniczego umożliwiające utrzymanie dostępności do złoża
oraz stwarzające możliwości odtworzenia zdolności wydobywczej w przyszłości przyjmując,
że nakłady te nie mogą byd wyższe od 50% kosztu budowy nowej kopalni.
Wariant I — polega na zatrzymaniu wydobycia i utrzymywaniu wyrobisk kapitalnych
w kopalni.
Rozwiązanie to jest bardzo kosztowne i wymaga między innymi:
— zachowania sprawnych urządzeń w szybach wyciągowych,
— prowadzenia odwodnienia i odmetanowania,
— utrzymywania oddziału energo-maszynowego dla zabezpieczenia urządzeń wyciągowych, odwadniania, wentylacyjnych i zabezpieczenia energii elektrycznej,
— utrzymywania służb prowadzących okresowe kontrole stanu urządzeń wyciągowych
i obudowy szybu.
Nakłady finansowe na realizację rozwiązania według wariantu I byłyby początkowo
stosunkowo niskie, gdyż nie zachodziłaby konieczność likwidacji urządzeń wyciągowych
w szybach oraz systemu odwadniania i wentylacji kopalni. Konieczne prace adaptacyjne
wymagałyby nieznacznych nakładów finansowych.
Ponoszone byłyby jednak znaczne stałe nakłady na utrzymywanie w ruchu urządzeń
wyciągowych, odwodnienia kopalni, utrzymywania pompowni głównego odwadniania oraz
rozdzielni i stacji wentylatorów, rurociągów w szybie oraz na powierzchni, kosztów obsługi
stałej oraz okresowych napraw urządzeń i systemów ruchowych.
Koszty utrzymania kopalni w okresie pierwszego roku przy utrzymywaniu kapitalnych
wyrobisk górniczych wynoszą łącznie 39 259 900 złotych w tym:
— amortyzacja,
— usługi (odmetanowanie, remonty, transport, szkody górnicze),
— materiały,
— energia,
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wynagrodzenie z narzutami,
podatki,
ubezpieczenia,

inne.
Wariant II — odnosi się do zatrzymania ruchu kopalni przy otamowaniu wyrobisk
w rejonie szybów i utrzymywania szybów, pompowni głównej odwodnienia wraz z rozdzielnią
oraz stacją wentylatorów na powierzchni. Minimalne obłożenie ilościowe stanowisk pracy
przy zatrzymaniu ruchu kopalni i otamowaniu wyrobisk w rejonie szybów wynosiłoby
około 75 pracowników na dole. Wielkość kosztów ponoszonych na utrzymanie kopalni
według wariantu II w ujęciu rocznym wyniesie 32 438 tys. zł w tym:
— wynagrodzenia z narzutami przy przyjęciu średniego wynagrodzenia pracownika
200 zł/pdn.
— koszty materiałów obliczono w oparciu o dane wyliczone w ramach kosztów
oddziałowych, przy założeniu, że zużycie materiałów wynosić będzie 15% dotychczasowego
zużycia,
— koszty zużycia energii wynosić będą około 20% dotychczasowego poziomu,
— podatek od nieruchomości przyjęto w wysokości 30% wartości dotychczasowej,
— koszty amortyzacji przyjęto również w wysokości 30% dotychczasowego poziomu,
— koszty szkód górniczych przyjęte w wysokości 30% dotychczasowych nakładów,
— koszty ochrony obiektów i inne.
Do kosztów tych należy jeszcze doliczyć wielkość nakładów niezbędnych na izolację
i likwidację zbędnych wyrobisk korytarzowych oraz komór.
Wariant III — dotyczy zatrzymania ruchu kopalni i jej zabezpieczenia przy zasypaniu
szybów w sposób umożliwiający ich odzyskanie (rys. 1 i 2). Sposób ten stwarza realne
perspektywy rekonstrukcji kopalni i eksploatacji złoża w przyszłości.
Według przeprowadzonych analiz z uwzględnieniem warunków górniczych i geotechnicznych oraz występującego zawodnienia określono, że przy czasowym wyłączeniu kopalni
z ruchu najkorzystniej będzie zastosować rozwiązanie polegające na:
— likwidacji wyrobisk w rejonach pół eksploatacyjnych,
— izolacji wyrobisk kapitalnych (komory podszybia) poprzez wykonanie korków oporowo-izolacyjnych,
— czasowe wyłączenie szybów z eksploatacji poprzez ich zasypanie podsadzką z kruszywa mineralnego umożliwiającego późniejsze szybkie ich odzyskanie i przywrócenie
funkcji technologicznych.
Łączne koszty czasowej likwidacji kopalni z zasypaniem szybów wynoszą 70 000 tys. zł,
przy czym ich ciężar będzie rozłożony w okresie dwóch lat, tj.:
— w pierwszym roku (ok. 65%) — 45 500 tys. zł
— w drugim roku (ok. 35%) — 24 500 tys. zł
W miarę zagospodarowywania powierzchni udział tych kosztów będzie malał. W skład
tych kosztów wchodzą następujące składniki:
— amortyzacja,
— materiały,
— energia,
— usługi (odmetanowanie, remonty, transport),
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Rys. I. Schemat dróg wentylacyjnych kopalni według wariantu III.
Czasowe zatrzymanie ruchu kopalni z zasypaniem szybów, z możliwością ich odtworzenia
Fig. i. Yentilation scheme of the minę (according to variant III)

566

Section III

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

• Ni

^yby

i; // / lU

piasek
*

•i ' </<
!
•• •.

y .'
A-

','«•••.••< • •

.

' S•

T'.

240

• ;. N
w szybie II we wlotach do
^kieszeni skipowych należy
zastosować kruszywo

mineralne
•

V'

.

•

.

j

i.

V

«sS • > ^
'

.i- ł

J-u" •'•i A

X,

piasek

S -•.w.'*"'

» ł.

kruszywo f+ 2,5 cm

-

fi^l

piasek
kruszywo 1*-2,5 cm

.TT

DOZ,

9$0

piasek
kruszywo

2,5 cm
piasek

t

s.
y, •>»•

i;

V

Na

.

Rys. 2. Sposoby zasypywania szybów w KWK Morcinek materiałem umożliwiającym ich odzyskanie
Fig. 2. The metod of shaft filling in KWK Morcinek with materials which enable readaptation of the shaft
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Rys. 3. Całkowite koszty zatrzymania rucliu kopalni na przykładzie KWK Morcinek
na potrzeby trzech wariantów rozwiązań
Fig. 3. Total costs of minc stop according to the three variants in KWK Morcinek
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likwidacja szkód górniczych i odszkodowania,
wynagrodzenia brutto,
podatki,
ubezpieczenia,
inne.
Sposób odtworzenia szybów będzie polegał na usunięciu zasypu z rury szybowej oraz
wykonaniu nowego zbrojenia w szybach.
Szacunkowa wielkość tych kosztów określona została na kwotę 138 000 tys. zł. Koszty
wybierania materiału zasypowego z szybów są szacowane na 16—20 tys. zł na 1 mb
szybu. Natomiast koszty nowego zbrojenia w szybie na kwotę 30—50 tys. zł/mb. Całkowite
koszty zatrzymania ruchu kopalni na przykładzie KWK Morcinek dla potrzeb trzech
wariantów rozwiązań przedstawia rysunek 3.

4* Stwierdzenia i wnioski
1. Dla porównania nakładów finansowych w poszczególnych wariantach zatrzymania
ruchu kopalni przyjęto trzy układy czasowe tj. po upływie 2 lat, 5 lat i 10 lat. Wówczas
stan kosztów przy zachowaniu jednakowego układu odniesienia będzie przedstawiał się
następująco:
Wielkość kosztów ponoszonych w latach [tys. zł]
Okres

wariant I

wariant II

po 5 latach

80 728
198 508

65 428
162 742

70 000
70 000

po 9 latach
po 10 latach

355 547
394 807

292 494
324 932

152 800
208 000

po 2 latach

wariant III

Szczegółowo ilustruje stan kosztów rysunek 4.
2. Wstrzymanie wydobycia przy utrzymywaniu kopalni w gotowości produkcyjnej
(wariant I) wymaga nakładów finansowych w wysokości 39 260 tys. zł rocznie i jest
rozwiązaniem najbardziej kosztownym.
3. Koszty zatrzymania ruchu kopalni przy utrzymywaniu szybów, pompowni głównego
odwadniania oraz rozdzielni (wariant II) wyniosą około 32 438 tys. zł w skali roku.
4. Koszt czasowego wyłączenia kopalni z ruchu z zasypaniem szybów przy możliwości
ich późniejszego odzyskania (wariant III) dla przyjętego modelu kopalni wynosi około
116 976 tys. zł.
5. Przyjmując założenie, że w okresie 10 lat zapotrzebowanie na węgiel kamienny nie
ulegnie istotnym zmianom, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest wyłączenie kopalni
z ruchu i likwidacja szybów poprzez ich zasypanie.
6. Jedynie w przypadku dużego prawdopodobieństwa potrzeby pozyskiwania złoża
w okresie do 5 lat od zatrzymania wydobycia uzasadnione jest ekonomicznie utrzymywanie
szybów z wyrobiskami podszybia (wariant II).
7. Z porównania kosztów całkowitej likwidacji kopalni wraz z jej rekonstrukcją (wariant
III) z kosztami utrzymywania szybów i wyrobisk podszybia (wariant II) wynika, że
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Rys. 4. Koszty likwidacji kopalni według trzech wariantów
Fig. 4. Costs of mine liquidation according to the three variants

wyłączenie kopalni z rucłiu na okres co najmniej 10 lat będzie najkorzystniejsze przy
zastosowaniu wariantu III tj. otamowanie wyrobisk podszybi i zasypanie szybów materiałem
umożliwiającym ich późniejsze odtworzenie.
8. Przedstawiony w wariancie III sposób zabezpieczenia kopalni stwarza realne perspektywiczne możliwości rekonstrukcji kopalni i wznowienie eksploatacji po latacłi w przypadku
zmian koniunktury na węgiel na rynku krajowym i w świecie w przyszłości.
9. Szacunkowo ocenia się, że koszt przywrócenia sprawności technologicznej kopalni
Morcinek tj. wybranie materiału zasypowego w szybach oraz wykonanie nowego zbrojenia
szybów wyniósłby około 138 min zł co stanowi około 20% wartości głębienia trzech
nowych szybów.

Process of mine closing based on the example of the Morcinek mine
Abstract
There is presented detailed and different alternative designs of the mine closing, based
on the example of the Morcinek mine. Morcinek mine has still substantial reserves so the
author proposes to leave accessibility to them after mine closing. It has been discussed
financial conseąuences of such decision.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 5 7 1 — 5 8 0

Włodzimierz SITKO
Politechnika Lubelska, Lubin

Kontekstowe problemy restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

- górnictwo

węgla

kamiennego

Streszczenie
Przeprowadzenie reformy górnictwa węgla kamiennego jest trudne i złożone. Powinno
się jednak równocześnie przeprowadzać bardzo głęboką restrukturyzację organizacji i zarządzania uwzględniając wiele czynników również pozagórniczych, nazwanych kontekstowymi, by górnictwo stało się organizacją trwale rentowną w przyszłości.

1. Wstęp
Problem restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego to zagadnienie, którym z różnym
natężeniem w Polsce zajmujemy się już od kilku lat. Czasem podejmowane w tym kierunku
działania są zdecydowane i bardzo energicznie, niekiedy wykonywane są tylko ruchy
pozorowane.
W proces restrukturyzacji górnictwa zaangażowane są: najważniejsze siły polityczne,
z dużą wolą przeprowadzenia reformy; siły społeczne, ze Związkami Zawodowymi na
czele; kierownictwo sektora górniczego wszystkich szczebli; cały region śląski; wiele
ośrodków naukowych; różne organizacje specjalistyczne i stowarzyszenia; banki, urzędy,
a także organizacje międzynarodowe itd. Rozwiązanie problemu następuje powoli, niekiedy
wydaje się, że zbyt wolno, ale mamy przecież świadomość, przynajmniej w tym gronie,
jak bardzo jest to proces złożony i trudny.
W świadomości społeczeństwa pozostały obrazy Wielkiej Brytanii, gdzie bardzo
sprawnie pani premier Margaret Thatcher rozwiązała problem górnictwa brytyjskiego.
Wiemy jednak, że nim doszło do ostatecznych rozwiązań, zarówno w Anglii, Niemczech, Francji czy innych krajach stojących wcześniej od nas przed problemem restrukturyzacji górnictwa, przeanalizowano dziesiątki różnych scenariuszy restrukturyzacyjnych, poświęcono tysiące godzin na negocjacje ze strajkującymi i protestującymi
górnikami.
Upłynęło wiele lat nim osiągnięto sukcesy, a i tak niektóre rozwiązania dają wątpliwą
satysfakcję.
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Omawiane powyżej zagadnienia są nam doskonale znane, trywialne, a wydają się wręcz
banalne. Przytaczam je jednak celowo, by:
— po pierwsze, podkreślić z jak bardzo trudnym zagadnieniem mamy do czynienia
i choc jego rozwiązanie wydaje się łatwiejsze w warstwie organizacyjno-technicznej, jest
bardzo złożone społecznie,
— po drugie, pragnę zwrócić uwagę na zagadnienia mające wpływ na przyszłe funkcjonowanie systemu górnictwa węgla kamiennego.
— po trzecie, poszerzyć rozważania o problemy społeczne, kulturowe, itp., gdyż Szkoła
koncentruje swoją uwagę przede wszystkim na zagadnieniacłi technologicznych, technicznych
i górniczo-geologicznych.
Odniesienie naszych rozważań również do kontekstu otoczenia, w którym górnictwo
funkcjonuje, pozwoli bardziej systemowo (holistycznie) odnieść się do prowadzonych działań
reformatorskich.
Bardzo wiele problemów, które wydają się nam „czysto górniczymi", szczególnie w sferze
zarządzania oraz kształtowania stosunków społecznych, mają charakter bardziej ogólny i są
znamienne dla całego przemysłu i gospodarki końca XX wieku. Są one konsekwencją rozwoju
społecznego, który kształtował nie tylko górnictwo dnia dzisiejszego, ale cały przemysł, który
przechodził swoiste przemiany razem z przeobrażeniami cywilizacyjnymi.

2. Od społeczeństwa preagrarnego do postindustrialnego
Swoje rozważania koncentruję głównie w obszarze zarządzania, nie jest bowiem nadużyciem stwierdzenie, że to właśnie dobre zarządzanie jest inicjatorem przemian i postępu,
złe natomiast prowadzi organizacje do upadku. Rozwój metod i technik zarządzania przebiegał
bardzo szybko szczególnie w ostatnim stuleciu. Rozwój tej dziedziny działalności następował
tak, jak kształtowało się otoczenie przedsiębiorstwa i jego istota. Obecnie przed współczesnym
zarządzaniem stoją ogromne wyzwania, a w górnictwie w szczególności. Jakie więc
implikacje wynikają w tym zakresie z kształtowania się społeczeństwa postindustrialnego?
Przypomnijmy sobie, jak w kontekście historycznego rozwoju ludzkości połączone były
ze sobą:
— postęp technologiczny,
— rozwój ekonomiczny,
— oraz przemiany społeczne.
Bell i Toffler wyróżniają cztery okresy rozwoju ludzkości:
1. Okres preagrarny charakteryzował się całkowitym brakiem technologii (myślistwo,
rybołówstwo, zbieractwo).
2. Rewolucja agrarna nazwana przez Tofflera pierwszą falą (ok. 7 000 lat przed
narodzeniem Chrystusa) to przejście do osiadłego trybu życia i podjęcie produkcji rolnej
oraz dokonanie wielu wynalazków: brąz, żelazo, koło, dźwignia i inne. Rozwój ludzkości
znaczony był jednak nowymi wynalazkami i odkryciami, a ich nasilenie następuje w XVIII
wieku — tzw. druga fala — dając podstawy do rewolucji przemysłowej.
3. Szczególnie nam bliski okres industrialny związany jest z wielkim przyspieszeniem
w zakresie wynalazków technicznych, które doprowadziły do gwałtowanego i na szeroką
skalę rozwoju przemysłu. Toffler ujął go w sześć znanych zasad: ujednolicenie (produktów.
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procedur), specjalizacja (podział pracy), synchronizacja, koncentracja (ludzi w miastach,
kapitału, produkcji), maksymalizacja (gigantomania — duże jest piękne), centralizacja
(informacji i władzy). Wszystkie te cechy odnajdujemy w górnictwie. Jednakże świat
uprzemysłowiony stoi na progu jeszcze bardziej radykalnych zmian aniżeli te, które stanęły
przed społecznością agrariuszy dwieście lat temu.
4. Uczestniczymy obecnie w trzeciej fali tworzenia się społeczeństwa postindustrialnego
przechodzącego od wielkiego przemysłu do technologii informatycznych i całkowicie nowego
porządku społecznego, państwowego i ekonomicznego.
Nowy typ gospodarki jest gospodarką usług, a jej głównym potencjałem staje się wiedza,
w przeciwieństwie do gospodarki przemysłowej, dla której.głównym potencjałem był kapitał,
a w agrarnej ziemia i praca.
Okres industrialny bazował na paradygmacie mechanistycznym, który stworzyła mechanika
Newtonowska w połączeniu z Kartezjańską filozofią. Dziś wartości intelektualne tego
podejścia zostały wyczerpane.
Ludzkość stanęła przed ogromnymi zagrożeniami dotyczącymi wyczerpywania się zasobów
naturalnych, degradacji środowiska naturalnego, ogromnymi problemami społecznymi, politycznymi, a my przed restrukturyzacją polskiego górnictwa.
Alternatywą i szansą rozwoju ludzkości stało się podejście holistyczne (całościowe),
które w nauce zwykliśmy nazywać systemowym. Podejście systemowe z orientacją na
efekty przyszłości (strategiczne) jest podstawą również do naszych rozważań.

3. Przedsiębiorstwo postindustrialne
XXI wiek przynosi zmiany nie tylko w polityce i gospodarce narodowej, ale
przede wszystkim w mentalności ludzi, a zwłaszcza menedżerów. Muszą oni stawić
czoła nowym realiom rynkowym, jakimi są m.in.: globalizacja, nasilająca się konkurencja, coraz szybsze wdrażanie nowych technologii oraz klient, który przestaje
być konsumentem, a jest wręcz dyktatorem rynku. Wszystko to powoduje, że przedsiębiorstwa zmuszone są działać szybciej, taniej i zarazem lepiej. Można powiedzieć,
że najważniejszymi czynnikami wpływającymi na powodzenie rynku są klienci, informacja i czas. Jest to charakterystyczne dla epoki postindustrialnej, która w przeciwieństwie do ery przemysłowej trwającej przez ostatnie trzysta lat odchodzi od
standaryzacji i produkcji masowej. Cywilizacja drugiej fali kładła ogromny nacisk
na umiejętność rozłożenia każdego zagadnienia na prostsze elementy, rzadko tylko
doceniając umiejętność składania tych elementów z powrotem w całość. Dlatego więcej
menedżerów umie dziś analizować, niż syntetyzować. Menedżer XXI wieku musi
z kolei być „generalistą", a nie „specjalistą".
Zmieniony wizerunek współczesnego przedsiębiorstwa jest także wynikiem zmieniającego
się obrazu przemysłu i gospodarki. Klasyczne gałęzie drugiej fali» czyli epoki przemysłowej
związane były z węglem, kolejami, motoryzacją, włókiennictwem, gumą oraz produkcją
maszyn. Takie fabryki zużywały bardzo dużo energii, były największymi emitorami odpadów
i zanieczyszczeń, charakteryzowały się długimi seriami produkcyjnymi, niskimi wymaganiami
jeśli chodzi o kwalifikacje robotników, monotonną, jednostajną pracą, standardowymi
produktami i wysoce scentralizowanym nadzorem.
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W drugiej połowie XX wieku, a zwłaszcza w latacłi osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątycłi,
stało się oczywiste, że te gałęzie przemysłu są zacofane i powodują wzrost deficytu
budżetowego. Dlatego włas'nie kraje wysoce rozwinięte zaczęły się z nicli powoli wycofywać
i kłaść nacisk na nauki, które bazują na przełomowych odkryciach takich jak: elektrotechnika
kwantowa, teoria informacji, biologia molekularna czy też ekologia. Te nowe dyscypliny
pozwoliły wykroczyć poza dotychczasowe wymiary czasu i przestrzeni. Zajęto się sztuczną
inteligencją, inżynierią systemów czy fizyką kwantową.
Produkcja epoki przemysłowej opierała się o długie serie milionów identycznych,
standardowych przedmiotów. W przeciwieństwie do tego istotę produkcji XXI wieku zaczyna
stanowić krótka seria przedmiotów robionych częs'ciowo lub całkowicie na zamówienie
(chodzi tu oczywiście o nowoczesne gałęzie przemysłu).
Postindustrializm to także położenie nacisku na informację, jej aktualność, jakość, ilość
i zgodność z wykonywanymi zadaniami. Przy obecnym poziomie technologii informatycznej
staje się możliwe przeniesienie wielu prac koncepcyjnych do domu i pracowanie z komputerem podłączonym do sieci. Skutkuje to wzrostem efektywności i twórczości, a także
stwarza możliwość zupełnie nowego zagospodarowania sobie dnia roboczego. Można nawet
zaryzykować stwierdzenie, że w XXI wieku telekomunikacja stanie się substytutem transportu.
Istotne zmiany da się zauważyć w dużych przedsiębiorstwach — są one zmuszone
przestawić się z produkcyjnych molochów na bycie instytucjami wielostronnymi i mogącymi
sprostać wielorakim zadaniom — w przeciwnym razie grozi im upadek.
Podobną ewolucję przechodzą struktury organizacyjne. Dotyczy to w szczególności
centralizacji. Obecnie powstaje wiele technik zarządzania i nowych filozofii, które otwarcie
atakują centralistyczne przesłanki epoki przemysłowej. Termin „decentralizacja" stał się
bardzo modny w dziedzinie zarządzania. Wielkie korporacje prześcigają się w rozbijaniu
swoich struktur na mniejsze, bardziej autonomiczne „ośrodki gospodarowania". Zmienia się
również charakter władzy w zakładzie pracy, stanowiącej poprzednio mocny filar centralizmu. Typowa organizacja epoki przemysłowej działała na zasadzie ,Jednoosobowego kierownictwa".
Obecnie w wielkich, złożonych przedsiębiorstwach coraz częściej powołuje się różne
tymczasowe jednostki, np. komórki do określonych zadań, komitety międzywydziałowe
i zespoły powstające w związku z konkretnymi inwestycjami. Wiele dużych kompanii
wciela te przejściowe komórki do całkowicie nowej struktury formalnej, zwanej organizacją
macierzową. Unika ona scentralizowanego kierowania i nadzoru, stosuje natomiast tzw.
„system wielokierowniczy".
Tak więc przedsiębiorstwo epoki postindustrializmu jest zaprzeczeniem tego, co tak
misternie było budowane przez menedżerów epoki przemysłowej. Zamiast skrajnej standaryzacji, w XXI wieku będzie się dążyć do dekoncentracji i zróżnicowania. Zamiast stosowania
„skali maksimum" przedsiębiorstwa będą funkcjonować w oparciu o „skalę właściwą",
a centralizacja zostanie wyparta przez zdecentralizowane zarządzanie i podejmowanie decyzji.
Zmieni się też typowa dla epoki przemysłowej koncepcja sprawności i wydajności,
ograniczona zazwyczaj do zdolności przedsiębiorstwa do sprytnego przerzucania pośrednich
kosztów na klienta i podatnika. Przedsiębiorstwa zaczną uwzględniać ukryte koszty społeczne,
gospodarcze i inne, które często w praktyce i tak muszą ponosić jako odroczone koszty
gospodarcze firmy.
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4. Restrukturyzacja górnictwa na tle przemian w gospodarce polskiej
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce zmusiła prawie wszystkie przedsiębiorstwa
do przeprowadzenia procesów restrukturyzacji, czyli zmian sposobu icti zorganizowania.
Restrukturyzacja obejmowała na ogół:
— zamiany organizacyjno-własnościowe i prawne,
— zatrudnienie,
— modernizację techniczno-produkcyjną,
— reorientację rynkową.
Procesy restrukturyzacyjne przebiegały bardzo różnie w różnych przedsiębiorstwach czy
sektorach. Niekiedy były to działania bardzo powierzchowne, a symbolem przystosowania
się do warunków gospodarki rynkowej była np. tylko zmiana wizytówki na drzwiach
z „Kierownika Zbytu" na „Dyrektora ds. Marketingu" itd. Przeprowadzono wiele postępowań
układowych oraz wiele ugód bankowych.
Zauważa się jednak, że nie była to restrukturyzacja głęboka. Wiele przedsiębiorstw
po przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji, połączonej z ugodą bankową, ponownie
zaczęło generować straty i cofać się w rozwoju. Jak wynika m,in. z Raportu o zarządzaniu
„Polskie przedsiębiorstwa i menedżerowie wobec wyzwań XXI wieku" (Warszawa 1998),
szanse wynikające z przeprowadzenia procesów restrukturyzacyjnych nie zostały wykorzystane. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, ale stoimy jak gdyby przed
koniecznością wdrożenia dalszych gruntownych procesów restrukturyzacyjnych, by polskie
przedsiębiorstwa mogły stać się trwale rentownymi. Oczywiście restrukturyzacja to proces,
przez który przechodzą nieustannie przedsiębiorstwa na całym świecie, a nie tylko
nasze ze względu na transformację rynkową. Nie można jednak restrukturyzacji ograniczać
do celów cząstkowych czy doraźnych.
Doświadczenia restrukturyzacyjne zdobyte w całym polskim przemyśle i gospodarce to
również tło dla przekształceń, które prowadzimy w górnictwie. Traktując górnictwo jak
system organizacyjny otwarty, funkcjonujący w makrosystemie, tworzącym określone otoczenie, mamy świadomość oddziaływania tegoż otoczenia na efekty procesów restrukturyzacyjnych górnictwa. Aktualne realia polskiej gospodarki końca wieku to także cały balast
bolesnego kontekstu historycznego, szczególnie ostatnich pięćdziesięciu lat centralnego
sterowania gospodarką, a także oczekiwania płynące z tworzącego się społeczeństwa
postindustrialnego jako tendencji ogólnoświatowej.
Dotychczasowy proces restrukturyzacji górnictwa nie wyróżnia się niczym specjalnie
pozytywnym w stosunku do innych sektorów, choć wiemy, że jest on bardziej złożony.
Chociaż rozpoczęta restrukturyzacja górnictwa, polegająca m.in, na zmniejszeniu mocy
produkcyjnych (zamknięciu nierentownych kopalń), zmniejszeniu zatrudnienia itp., jest bardzo
trudna do zrealizowania, czego wyrazem są m.in, niepokoje społeczne, to w gruncie rzeczy
jest to program minimalny i nie należy oczekiwać, że rozwiąże problemy górnictwa na
stałe.
Większość polskich przedsiębiorstw przeszło co prawda proces restrukturyzacji, ale trwale
rentowne są tylko niektóre. W związku z tym konieczne są dalsze, głębokie przemiany
strukturalne. Tak też restrukturyzując górnictwo konieczne jest uwzględnienie wizji strategicznej, którą przecież tworzą m.in. obecne decyzje i działania.
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5. Jaka przyszłość górnictwa w Polsce?
Wszystkie siły zaangażowane w proces restrukturyzacji górnictwa w Polsce z trudem
pokonują nieustanne trudności. Postulat dostosowania funkcjonowania górnictwa węgla
kamiennego do warunków gospodarki rynkowej poprzez zapewnienie rentowności produkcji
nie może być odnoszony do realiów tylko dnia dzisiejszego i to w odniesieniu do gospodarki
polskiej. Dramat rozwojowy polega na tym, że aby mówić o przyszłości górnictwa poważnie,
mimo zagrożeń i przeciwności musi zostać przeprowadzona zgodnie z programem „Reforma
górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998—2002",. Nie jest to jednak działanie
wystarczające lub też gwarantujące by przemysł węglowy stał się organizacją trwale
rentowną, funkcjonującą według standardów nowoczesnego przedsiębiorstwa. Prezentując
rozważania na temat przedsiębiorstwa ery postindustrialnej cłiciałem zwrócić uwagę na
konieczność dokonywania głębokicłi przeobrażeń w górnictwie węgla kamiennego, by mogło
ono być „przedsiębiorstwem postindustrialnym" z wszystkimi jego cechami. Przyjmując,
że reforma się powiodła, zostały zrealizowane programy likwidacji kopalń, programy socjalne
i inne, że wydobywa się w tym momencie węgiel w sposób rentowny, to bez gruntownych
zmian w organizacji i zarządzaniu górnictwo nie będzie przemysłem nowoczesnym i trwale
konkurencyjnym na rynku. By wykonać procesy dostosowawcze do burzliwego otoczenia
konieczne jest zbudowanie nowoczesnego, racjonalnego systemu zarządzania. Dotyczy to
między innymi takich dziedzin, jak:
— zarządzanie marketingowe,
— zarządzanie zasobami ludzkimi,
— system informowania kierownictwa i w ogóle dojrzały system informacyjno-decyzyjny,
— rachunkowość zarządcza,
— zarządzanie przez finanse,
— zarządzanie strategiczne i inne.
Wymienione obszary w jakimś stopniu funkcjonują już obecnie w systemach zarządzania
spółkami węglowymi. Prawie żaden z nich nie jest jednak w pełni dopracowany. Nie są
to obszary ze sobą zintegrowane i praktycznie zarządy spółek nie mają możliwości
wypracowywania w pełni racjonalnych decyzji. Są to oczywiście zagadnienia, które przy
odpowiednich nakładach finansowych i zaangażowaniu — wykorzystując aktualny stan
wiedzy w tym zakresie — można rozwiązać.
Problemem podstawowym jest jednak przeprowadzenie stosownych zmian. Są różne
teorie na temat zarządzania zmianą, W górnictwie może się to odbywać np. poprzez
wykorzystanie władzy organizacyjnej co wynika także z historycznie ukształtowanej kultury
organizacyjnej. Wymaga to jednak profesjonalizmu w działaniu. Prawdziwe ożywienie
nastąpi gdy pracownicy uzyskają pewność, że zarządzający wiedzą co robią. Rola menedżerów
jest trudna, wymagania w stosunku do nich ogromne. Nawiązując do przedsiębiorstwa
przyszło.<ci nasuwa się pytanie, jakim powinien być lider przyszłości?
Kiedy zacząłem porządkować swoją wiedzę zastanawiając się nad liderem przyszłości,
to najpierw liczba cech, wyróżników opisujących współczesnego* a jeszcze bardziej przyszłego
menedżera straszenie pęczniała i nieprawdopodobnie rozrastała się. Mam świadomość, że
pewien chaos powstaje w wyniku różnego podejścia do tego problemu lub różnego
nazewnictwa, a w tym z innej siły akcentowania tych samych kwestii przez różnych autorów
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i w pewnym stopniu wynika to z odmiennych doświadczeń autorów wypowiadających się
na temat menedżerów, przywódców, liderów w organizacjach głównie biznesowych.
Różnice w podejściach uzależnione też są od tego, czy wywody posiadają rodowód
psychologiczny, społeczny, kulturowy, sprawnościowo-organizacyjny, ekonomiczny lub polityczny, itd.
Byłem zakłopotany, że chyba nie będzie takich geniuszy, którzy sprostają wyzwaniom
XXI wieku, jeśli mieliby spełniać wszystkie cechy, wymogi, oczekiwania adresowane do
nich jako liderów przez obszerną literaturę.
Z zadumy wyrwały mnie stwierdzenia wypowiedziane przez Henry Mintzberga w kwartalniku Harvard Manager z 1990 roku — zresztą jednego z najwybitniejszych współczesnych teoretyków zarządzania — po analizie stylu zarządzania światowej czołówki
menedżerów.
Prezentuje on taki pogląd: „W miarę postępu mych badań coraz częściej zaskakiwała
mnie okoliczność, że obserwowani przeze mnie menedżerowie, wszyscy bardzo kompetentni,
nie różnią się w istotny sposób od swych poprzedników sprzed 100 a nawet 1000 lat".
Natomiast Hans Christian Altman w swej książce „Strategie sukcesu" (od Temistoklesa
do Ghandiego - reguły skutecznej motywacji) przekonuje, że „tak jak podobni są do siebie
najlepsi menedżerowie i ich wielcy historyczni poprzednicy, tak w zasadzie nie różnią się
ich metody kierowania i motywacji" i dalej „„.Doskonałe zarządzanie naprawdę nie jest
przywilejem naszych czasów. Czy w takim razie prowadzony dotychczas przeze mnie
wywód ma w ogóle sens?" Wydaje mi się, że tak.
Przy podobnych cechach menedżerów przeszłości i obecnych i niekiedy zbliżonych
metodach kierowania i motywacji stan wiedzy, jaki zgromadziła ludzkość końca XX wieku —
nieporównanie większy niż przed laty — oraz ogromna dynamika zmian czynią sytuację
liderów przełomu wieku inną niż w przeszłości.
Za główne i wyróżniające się spośród innych zadań, które kreuje współczesnego lidera
uważam zdobywanie wiedzy na przyszłość. Przywódca przyszłości, lider następnego tysiąclecia
będzie kształtował kulturę organizacyjną systemu wartości wg określonych zasad i będzie
to ogromne wyzwanie.
Z takiego zadania wywiążą się jedynie liderzy — czy to już funkcjonujący i zaprawieni
w boju, czy też nowi i rozwijający się — którzy posiadają wizję, odwagę i pokorę, by
stale uczyć się i wzrastać. Tacy właśnie ludzie i organizacje — którzy mają żarliwą chęć
uczenia się — będą w stanie wywrzeć trwały wpływ na nową rzeczywistość. Tacy uczący
się liderzy nie będą opierać się zmianom i przyjmą je z otwartością.
W wielu przypadkach lider przyszłości będzie tą samą osobą, co przywódca teraźniejszości.
Niekoniecznie nastąpią zmiany personalne, ale zamiast tego nastąpi zmiana wewnętrzna:
dana osoba stanie się przywódcą przyszłości przez transformację wewnętrzną w wyniku
uczenia się. Zresztą organizacje na całym świecie inwestują miliardy dolarów w kształcenie
swoich liderów, zaczynają bowiem rozumieć, że aby skutecznie przeprowadzać zmiany,
przystosowywać się do burzliwego otoczenia trzeba się stawać „organizacją uczącą się".
Światowa czołówka menedżerów - zarówno teoretycy, jak i praktycy — są zgodni, że
problemy zarządzania w przedsiębiorstwach postindustrialnych będą zdolni rozwiązywać
jedynie liderzy uczący się, przekształcając swoje firmy w organizacje uczące się. Ten
problem w polskim górnictwie jest jeszcze bardziej wyrazisty. Wiele przykładów potwierdza,
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że nasi liderzy są zdolni, ambitni i potrafią ciężko pracować, porywając swym przykładem
podwładnych, to jako liderzy uczący się, ten trudny okres transformacji przekształcą w swoją
szansę i staną się liderami przyszłości. To odniesienie do górniczycłi liderów przyszłości
ma swój głęboki sens. Zastanawiałem się bowiem jak rozwiązać problemy przyszłości
górnictwa, jakie działanie ma szanse i może przynieść sukces.
Otóż rozwiązywanie aktualnych problemów tzw. dnia codziennego, często nawet
uniemożliwia myślenie strategiczne o dalszej przyszłości. Mam świadomość, że u odbiorcy mojego tekstu, który jest np. odpowiedzialny za wypłaty dla załogi Spółki
Węglowej — a kasa Spółki jest pusta i konta bankowe zablokowane — rodzi się
podejrzenie, że poddałem się akademickiej fantazji. Jednak myślenie strategiczne to
brutalny wymóg rzeczywistości. Jeśli już dzisiaj nie będziemy budować prawidłowo
przyszłego efektywnego potencjału strategicznego naszego górnictwa, to poniesiemy
nieodwracalne straty. Skąd wziąć więc siłę i odwagę, z jakim potencjałem przeprowadzać
konieczną „Reformę", zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami w naszym kraju, a jednocześnie prowadzić pozytywistyczną pracę u podstaw dla zbudowania przyszłego,
nowoczesnego górnictwa?
Tę siłę powinni stanowić liderzy górnictwa, których wcześniej nazwałem przywódcami
przyszłości. Adresujemy do nich duże oczekiwania, zatem muszą to być najlepsi. By jednak
mogli się wywiązać z tych oczekiwań powinni mieć stworzoną silną bazę zarządzania. Nie
mogą pozostawać pod niepotrzebna presją całego otoczenia zewnętrznego.
Nie można oczekiwać, że np. związki zawodowe czy organizacje związane z ochroną
środowiska itd., będą przyjaźnie wspierać działania liderów, bo nie taka jest ich rola.
Natomiast bardzo wyraźnie powinien to robić właściciel, unikając zbędnej biurokracji,
niepotrzebnej interwencji, niekiedy przypominającej tzw. sterowanie ręczne.
Problem jest złożony, nieprzewidywalny, nie poddający się łatwemu sterowaniu, gdyż
przebiega bardziej w warstwie społecznej, niż techniczno-organizacyjnej.
Złożony proces zarządzania zmianami organizacyjnymi w polskim górnictwie węglowym
oznacza w konsekwencji usprawnienie bieżącej działalności, przy równoczesnym budowaniu
przyszłości za pomocą działań doskonalących, zorientowanych na stworzenie i utrzymanie
trwałej rentowności sektora węgla kamiennego.
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Contextual problems of restructurisation of coal mining industry
Abstract
Carrying out reforms in coal mining industry is difficult and complex. However, a very
profound restructurization in organizing and management which should also include the so
called context factors not directly connected with mining, should be carried out simultaneously.
This ought to be done so that mining can become profitable industry in the futurę.
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Socjologiczne aspekty restrukturyzacji przemysłu węgla kamiennego
na Górnym Śląsku. Losy zawodowe pracowników kopalń
odchodzących z pracy z wykorzystaniem jednorazowych odpraw
pieniężnych*
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja

~ badania socjologiczne

- jednorazowe

odprawy

pieniężne

Streszczenie
W artykule przedstawiono obszernie wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych
wśród górników odchodzących z kopalni z wykorzystaniem jednorazowych odpraw pieniężnych. Omówiono i scharakteryzowano metody badawcze.

1. Wstęp
Dzięki badaniom socjologicznym, zarówno historycznym jak i współczesnym wiadomo,
iż powodzenie kluczowych przeobrażeń społecznych w systemie zależy w znacznej mierze
od pozytywnego do nich nastawienia ze strony jednostek i grup ludzkich. Najogólniej rzecz
ujmując, postawy ludzkie cechować może aprobata zmiany i podatność na nią lub —
a contrario — obojętność, bierność i dezaprobata czy nawet gwałtowny opór. Jeśli zatem
w układzie społecznym, w świadomości jednostkowej i zbiorowej nie ugruntuje się potrzeba
i akceptacja zmiany, zmiana zachodzić będzie w wolnym tempie, przyjmując często
zdeformowany czy nawet patologiczny profil. Szczególnie istotne jest więc uzmysłowienie
nieodzowności zmian głównym ich aktorom i podmiotom, zbiorowościom regionalnym,
lokalnym czy pojedynczym ludziom,
W przeprowadzonych dotychczas wielkich projektach rozwojowych i restrukturyzacyjnych
zakończonych zarówno powodzeniem, jak i fiaskiem ujawniły się wszystkie możliwe postawy,
od aprobaty aż po gwałtowny opór. Prawdopodobnie ujawnią się one również w procesie realizacji

* Pierwotna wersja opracowania ukazała się w Wiadomościach Górniczych nr I, 1999.
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programu rekonstrukcji górnictwa węgla kamiennego w województwie katowickim*, a po l stycznia 1999 — śląskim. Wiadomo bowiem, że restruktuiyzacja górnictwa węgla kamiennego to
nie tylko problem techniczny czy ekonomiczny, lecz przede wszystkim problem społeczny.
Stworzenie warunków dogodnych do odejścia z kopalni poprzez różne pakiety instrumentów
osłonowych i aktywizujących czy tworzenie nowych miejsc pracy poza górnictwem to dopiero
pierwszy — choc szczególnie istotny — etap zmian. Ważne jest również socjologiczne rozeznanie
problemów pracowników, którzy utracili swe miejsca pracy w kopalniach wskutek ich całkowitej
lub częściowej likwidacji, albo też odeszli z nich dobrowolnie.
Przyjęty przez rząd program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego zakłada
zmniejszenie zatrudnienia, ograniczenie wydobycia węgla, całkowitą bądź częściową likwidację nierentownych kopalń, a także prywatyzację sektora węglowego. Koszty realizacji
tego programu są ogromne zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i — a może przede
wszystkim — społecznym. Szczególnie rozbudowane koszty związane będą z restrukturyzacją
zatrudnienia i osłonami socjalnymi dla zwalnianych górników. W Górniczym Pakiecie
Socjalnym, stanowiącym integralną część projektu reformy górnictwa, znalazły się z jednej
strony instrumenty osłonowe, z drugiej zaś — aktywizujące pracowników na lokalnych
rynkach pracy. W dokumencie tym wymieniono bowiem:
— urlop górniczy 5-letni,
— zasiłek socjalny 2-letni,
— bezpłatne szkolenia przekwalifikowujące w zawodach umożliwiających zatrudnienie
poza górnictwem,
— pożyczkę lub kredyt bankowy dla pracownika, który po odejściu z kopalni skorzysta
jedynie z możliwości przekwalifikowania się i jednocześnie podejmie działalność gospodarczą,
— gwarancję zatrudnienia dla zwalnianych górników w czynnej kopalni, w przypadku
kiedy pracownikowi brakuje 2 lat stażu pracy do urlopu górniczego,
— jednorazową odprawę pieniężną w celu zintensyfikowania aktywności zawodowej,
— refundację składki ZUS (2-letnia) dla nowego pracodawcy zatrudniającego byłego
pracownika kopalni,
— preferencyjne kredyty lub pożyczki związane z zatrudnieniem byłego pracownika kopalni,
— jednorazową odprawę pieniężną bezwarunkową (będącą niejako pretekstem dla przedstawianych poniżej badań).
Niekwestionowane powodzenie Górniczego Pakietu Socjalnego w 1998 roku*'*', a zwłaszcza liczne decyzje górników o przyjęciu jednorazowej odprawy bezwarunkowej legły
u podstaw relacjonowanych w artykule badań socjologicznych. Stanowią one jedną z pierwszych prób diagnozowania sytuacji życiowej byłych pracowników górnictwa na lokalnych
rynkach pracy. W celu zebrania informacji o warunkach życia i problemach górników
odchodzących z górnictwa z wykorzystaniem jednorazowych odpraw pieniężnych bezwarunkowych, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w kooperacji z Państwową Agencją
Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A., przeprowadził badania surveyowe

* Szerzej o programie pisza J. Steinhoff, J. Szlęzak, A. Karbownik, E. Pawelczyk; Prof^ram

refonny

f^wniiciwa węf>[a kumienne^o if Polsce w łatach I99H—2002. Wiadomości Górnicze 1998, nr 7—8, s. 260—268.
Do końca 1998 roku z programów osłonowych przewidzianych w Górniczym Pakiecie Socjalnym skorzystało
22 tysięcy osób, a zatem niemal dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano.
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o charakterze sondażowym. Zebrane dane pozwolą -— jak wolno sądzie — na bliższe
poznanie losów zawodowych i społecznych górników korzystających z odpraw, a także
określić kształt oraz tempo procesu odchodzenia z kopalń z wykorzystaniem jednorazowych
odpraw pieniężnych bezwarunkowych.

2. Cele badawcze, organizacja i metodologia badań
Podstawowym celem relacjonowanych badań było poznanie opinii byłych górników
w odniesieniu do:
— motywów korzystania z bezwarunkowej odprawy pieniężnej,
— planów i wykorzystania pobranej odprawy,
— oceny decyzji odejścia z kopalni i jej skutków,
— sytuacji na lokalnych pozagórniczych rynkach pracy, na kóre trafili byli górnicy.
Badania realizowano w dniach od 12 października do 8 listopada 1998 roku, wśród
byłych pracowników następujących kopalń i spółek:
Spółki węglowe

KWK

Spółki węglowe

Centrum-Szombierki

Brzeszcze

A

Bytomska SW S.A.

Powstańców Śląskich
Julian
Bobrek-Miechowice
Rozbark
Grodziec
Jadwiga

Rudzka SW S.A.

Bielszownice
Polska-Wirek
Pokój
Siemianowice
Halemba
Rozalia

Gliwicka SW S.A.

Bolesław Śmiały
Gliwice
Sośnica
Makoszowy
Szczygłowice
Knurów
Dębieńsko

Katowicki Holding
Węglowy S.A.

Murcki
Kazimierz-Juliusz
Katowice-Kleofas
Śiąsk
Niwka-Modrzejów
Wujek
Wesoła
Wieczorek
Mysłowice
Staszic
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KWK

Nadwiślańska SW S.A.

Czeczot
Piast
Ziemowit
Jaworzno
Janina

Rydułtowy
Anna
Rybnicka SW S.A.

Cłiwałowice
Jankowice
Marcel

Jastrzębska SW S.A.

Krupiński
Borynia
Jastrzębie-Moszczeni ca
Morcinek
Pniówek
Zofiówka

Pozostałe kopalnie

Jan-Kanty
Porąbka-Klimontów
Sosnowiec

PRG i PBSz

PRG Gliwice S.A.
PRG Jastrzębie
KPRG
PRG „ROW* Rybnik
ZGRI NSW
PRG Mysłowice Sp. z o.o.
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Respondenci dobrani zostali metodą kwotowo-udziałową, tak aby zachowana została
reprezentatywność całej zbiorowości. Zastosowany w badaniu kwotowy dobór próby {ąuota)
miał na celu stworzenie miniaturowego modelu odzwierciedlającego podstawowe proporcje
i cechy statystyczne grupy. Na podstawie informacji uzyskanych w Państwowej Agencji
Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. dobrano następujące kwoty, wykorzystując dane dotyczące czterech podstawowych cech osób korzystających z odprawy:
—
—
—
—

rok urodzenia,
miejsce zatrudnienia (kopalnia, spółka),
zawód wykonywany (wykształcenie),
staż w górnictwie,
Tabela 1. Wielkość próby a liczba osób korzystających z odpraw bezwarunkowych
Table 1. Sample size and number of persons accepting the unconditional compensations
Liczba osób
korzystających z jednorazowych odpraw pieniężnych bezwarunkowych
Spółki węglowe
i kopalnie

dane, na podstawie
których dobrano próbę
31 sierpnia 1998 r.

liczba badanych
próba

Dane na dzień
10 września 1998 r.

Bytomska SW S.A.
Rudzka SW S.A.
Gliwicka SW S.A.
Katowicki Holding Węglowy S.A.
Nadwiślańska SW S.A.
Rybnicka SW S.A.
Jastrzębska SW S.A.
Pozostałe kopalnie'
PRG i PBSz

800
440
1 158
476
555
329
863
362
339

75
40
110
45
55
30
80
35
30

1 128
604
1 297
629
630
325
990

Razem

5 322

500

6 966

1 011
352

Na podstawie danych uzyskanych w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.
' Dane (w kolumnie 3) dotyczą łącznie kopalń Wałbrzyskich i pozostałych nie należących do opisanych
spółek węglowych.

Podstawową metodą wykorzystywaną w badaniach była metoda wywiadu i dwie jej
techniczne odmiany: wywiad kwestionariuszowy (500 osób) i wywiad swobodny (50 osób).
Wywiady realizowano wyłącznie w domach respondentów. Tym samym badania ilościowe
(kwestionariuszowe) zostały uzupełniane o badania o charakterze jakościowym, oparte na
miękkich technikach badawczych (wywiad swobodny). Jesteśmy przekonani, że dopiero
połączenie badań ilościowych i jakościowych pozwala na pełniejsze i bardziej wyczerpujące
odtwarzanie świata badanych, w mniejszym zaś stopniu świata badacza i jego uprzedzeń,
praenotiones — gdyby użyc tutaj języka Emile Durkheima, klasyka europejskiej i światowej
socjologii. Taka komplementarność metodyczna i połączenie dwojakich technik badawczych
daje tym samym większe gwarancje pełniejszego i kontrapunktowego opisu problemu.
Nawet najbardziej subtelna ankieta, bez wykorzystania technik jakościowych, nie dostarcza
oczekiwanej przez socjologia wielowymiarowej wiedzy, zwłaszcza w przypadku studiów
nad formami społecznej świadomości.
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3. Cechy spoteczno-demograficzne badanej zbiorowości
Pod względem podstawowych cech społeczno-demograficznych badana grupa przedstawia
się następująco:
Próba podstawowa
wywiad kwestionariuszowy
— struktura wieku:
-

do 25 lat
26—30 lat
31—35 lat
36—40 lat

- 41 i więcej lat
— wykształcenie
- podstawowe
- zawodowe
- średnie
- wyższe
- brak danych
— stan cywilny
~ kawaler
- żonaty
- rozwiedziony
- wdowiec
- separacja

Próba kontrolna
wywiad swobodny
— struktura wieku:

33
182
160
92
33

66
343
78
10
3

- do 25 lat
26—30 lat
- 31—35 lat
- 36—40 lat
- 41 i więcej lat
— wykształcenie
- podstawowe
- zawodowe
- średnie
— stan cywilny
- kawaler
- żonaty

3
21
13
10
3

6
36
8

2
48

61
422
9
1
7

Większość badanych (49,6%) wiązała swoje pochodzenie regionalne ze Śląskiem, mniejszość z Zagłębiem (8,8%), a 41,0% badanych stwierdziło, że pochodzi spoza obu tych
regionów.
Pytania kierowane do respondentów dotyczyły następujących kwestii podstawowych:
— jak oceniają swoją szansę na znalezienie pracy w innym — pozagórniczym — zawodzie,
— jak oceniają dostęp do nowych miejsc pracy,
— czy i gdzie pracują,
— jeżeli nie pracują, to czy i gdzie szukali pracy,
— jeżeli nie szukali pracy, to dlaczego,
— dlaczego skorzystali z pieniężnej odprawy bezwarunkowej, jako formy odejścia z kopalni,
— jak wykorzystali odprawę,
— jak planują wykorzystać odprawy, jeżeli jej jeszcze nie wykorzystali lub wykorzystali
częściowo,
— jak oceniają realizację planów związanych z wykorzystaniem odprawy bezwarunkowej,
— jak oceniają swoją decyzję z perspektywy czasu,
— Jak oceniają ich decyzje rodziny,
— jak oceniają proponowane górnikom warunki odejścia z kopalni,
— jak oceniają projekt restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego,
— jak oceniają sytuację w górnictwie.
Sekcja III
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4. Rezultaty badawcze
Przeprowadzone badania ilościowe i jakościowe nad odprawionymi górnikami zamknąć
można kilkunastoma konkluzjami podstawowymi:
1. Ponad połowa górników (54,4%)* korzystających z odpraw bezwarunkowych (do
31.08.1998) znalazła już nową pracę. Można z dużą dozą pewności przyjąć, że podejmując
decyzję o odejściu z kopalni, większość z nich miała zagwarantowane zatrudnienie w nowym
miejscu pracy. To społecznie korzystne zjawisko zostanie najprawdopodobniej zahamowane
w kolejnych falach odejść z górnictwa wraz z ubożeniem oferty na lokalnych rynkach
pracy. Ci badani, którzy znaleźli zatrudnienie, pracują przede wszystkim w firmach prywatnych
(30,0%), zdecydowanie rzadziej w państwowych (6,0%) lub są właścicielami, współwłaścicielami, udziałowcami — formalnymi lub nie — w firmach i zakładach rodzinnych (16,4%
w tym: 9,8% jest właścicielem firmy lub zakładu usługowego, a 6,6% współwłaścicielem).
Nieco ponad 0,6% stwierdziło, iż pracuje poza wymienionymi sektorami.
2. Odchodzący z kopalni górnicy, znajdujący nowe miejsca pracy zostali, w dominującej
mierze zatrudnieni na etatach stałych (41,0% grupy podstawowej), część pracuje sezonowo
(6,6%) lub dorywczo (5,8%), a 1,0% najczęściej na tzw. umowy-zlecenia.
3. Można z dużą dozą pewności przyjąć — w następstwie szacunku co do płacenia
i niepłacenia składki ZUS oraz rodzaju wykonywanej pracy i otwartych deklaracji —
że około 10% wszystkich badanych ulokowało się w tzw. szarej czy nawet czarnej
strefie ekonomicznej (nieopodatkowane przedsięwzięcia gospodarcze, fuchy, incydentalnie — przemyt).
4. Eksponując sukces zawodowy ponad połowy odprawionych, trudno wszakże nie
zauważyć, że blisko 35% (34,6%) spośród nich wciąż poszukuje pracy, a głównym źródłem
informacji o rynku zatrudnienia pozostają: biura pośrednictwa pracy, media, krewni i znajomi.
Jesteśmy przekonani, że nieodzowne staje się bardziej ekspansywne działanie tych biur,
zwłaszcza zaś Górniczej Agencji Pracy. Jest to zadanie szczególnie ważne także i dlatego,

'J5£:yt

.-I, «

Rys. 1. Zatrudnienie respondentów
Fig. 1. Employment of respondents

* Wszystkie dane — o ile nie wskazano inaczej — odnoszą się do podstawowej grupy badanej tj. 500 osób.
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że co ósmy górnik (12%) nie podjął poszukiwań nowego zatrudnienia, a przyczyny takich
postaw związane są przede wszystkim z podejmowanymi aktualnie zabiegami na rzecz
przekwalifikowania zawodowego (2,0% tj. 10 osób) czy — jak powiadali — pragnieniem
wypoczynku po górniczym trudzie (6,6%). Wymieniano także wiele innycłi powodów (3,8%)
np.: sprawy rodzinne, próba rozeznania się w sytuacji na rynku pracy itd.
5. Najczęściej górnicy wskazywali następujące instytucje, miejsca i sposoby pomocne
w poszukiwaniu pracy:
liczba wskazań*
— ogłoszenia zamieszczane w prasie, radiu, TV
124
— rodzina, krewni
96
— Biura Pośrednictwa Pracy
92
— znajomi
78
— sam szukał
54
— inne formy
6
6. Wystąpiły statystycznie istotne zróżnicowania w odsetkach pracowników, którzy
odeszli z kopalń i zostali ponownie zatrudnieni, a ich skalę ilustruje tabela 2.
Tabela 2. Posiadanie pracy a spółka węglowa [%]
Table 2. Having a job versus the mining partnership [%]
Spółka węglowa
Razem
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pracuje
Nie pracuje

7,6
7.4

5.6
2,4

8,2
13,8

5.6
3.4

5,6
5.4

3,2
2.8

13,4
2,6

2,8
4,2

2.4
3,6

54,4
45,6

Razem

15,0

8,0

22,0

9,0

11,0

6,0

16,0

7,0

6,0

100,0

l — Bytomska SW S.A.; 2 — Rudzka SW S.A.; 3 — Gliwicka SW S.A.; 4 — Katowicki Holding
Węglowy S.A.; 5 — Nadwiślańska SW S.A.; 6 — Rybnicka SW S.A.; 7 — Jastrzębska SW S.A.; 8 — Pozostałe
kopalnie; 9 ~ PRG i PBSZ.

7. Badania ukazały wyraźne związki pomiędzy zmienną posiadanie pracy a wiekiem
i wykształceniem. Relacje między wyszczególnionymi zmiennymi charakteryzują się prostą
logiką:
— wraz z wiekiem zmniejsza się liczba osób aktywnych zawodowo,
— wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się możliwość podjęcia innej pracy,
— czas odejścia z kopalni nie ma znaczącego wpływu na fakt podjęcia pracy.
Relacje między zmiennymi obrazują poniżej tabele 3 i 4.
8. Pośród podstawowych i deklarowanych motywów skorzystania z odpraw bezwarunkowych
zdecydowanie na plan pierwszy — pod względem liczby wskazań — wysuwają się:
przekonanie, iż dla górnictwa nadchodzą ciężkie czasy
34,0%,
możliwość podjęcia pracy poza górnictwem — 23,8%,

* Określając sposób poszukiwania nowego miejsca pracy respondenci mogli dokonać trzech wyborów, dlatego
liczba wskazań jest wyższa od liczby ankietowanycłi.
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Tabela 3. Posiadanie pracy a wiek [%]
Table 3. Having a job versus age [%
Wiek
Razem
do 25 lat
Pracuje
Nie pracuje
Razem

26

30 lat

31

35 lat

36—40 lal

41 i więcej lat

4,2
2,4

20,8
15,6

17.0
15,0

9,8
8,6

2,0
3,8

54.4
45,6

6,6

36.4

32,0

18,4

5,8

100,0

Tabela 4. Posiadanie pracy a wykształcenie [%]
Table 4. Having a job versus education [%]
Poziom wykształcenia

Pracuje
Nie pracuje
Razem

Razem
podstawowe

zawodowe

średnie

wyższe

brak odpowiedzi

5,4
7,8

35,6
33,0

11,0
4,6

1,8
0,2

0,6
0,0

54,4
45,6

13,2

68,6

15,6

2,0

0,6

100,0

— założenie, że była to najkorzystniejsza forma odejścia z kopalni — 13,2%,
— możliwość podjęcia prywatnej działalności gospodarczej — 12,0%,
— wykorzystanie nadarzającej się okazji — 7,0%,
— zapotrzebowanie na gotówkę — 4,4%,
— szansa wyjazdu ze Śląska czy Zagłębia i powrotu w rodzinne strony — 1,6%.
9. Badani, określając motywy wykorzystania jednorazowej odprawy bezwarunkowej jako
formy odejścia z kopalni, mogli wybrać trzy najważniejsze ich zdaniem przyczyny:
liczba wskazań*
— możliwość podjęcia działalności gospodarczej
86
— możliwość podjęcia pracy poza górnictwem
187
— przekonanie, że dla górnictwa nadchodzą ciężkie czasy
310
— warto wykorzystać nadarzającą się okazję
180
— możliwość wyjazdu ze Śląska czy Zagłębia (powrót w rodzinne strony) 51
— była to najkorzystniejsza forma odejścia z kopalni
262
— zapotrzebowanie na gotówkę
119
— inne motywy
36
10. Prasowe doniesienia o inwazji na autosalony, biura podróży i supermarkety
okazały się przesadzone. Odprawy jednorazowe już wykorzystane przeznaczono w pierwszej kolejności na terminowe lokaty bankowe (31,31%). Trzeba jednak przyznać, że
znaczna część górników dokonała zakupu dóbr konsumpcyjnych (18,11%) takich jak:
samochody, artykuły gospodarstwa domowego czy zdecydowała się na wczasy zagraniczne.

* Respondenci mogli dokonać trzech wyborów, dlatego liczba wskazań jest wyższa od liczby ankietowanych.
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Rys. 2. Sposób wykorzystania odprawy
- inwestycje związane z obecną lub planowaną pracą; 2 — lokaty w banku i funduszach powierniczych;
3 — lokaty w giełdowych papierach wartościowych; 4 — zakup dóbr konsumpcyjnych; 5 — wykup
mieszkania; 6

spłata długów i wydatki na potrzeby bieżące; 7
odprawy; 8 — inne

nie rozpocząłem jeszcze wydatkowania

Fig. 2. The way of use of the compensation

Do konsumpcyjnego sposobu wykorzystania należy także doliczyć kwoty przeznaczone
na spłaty długów i bieżące potrzeby domowe (17,76%). Cieszy, że wcale niemała
grupa wykupiła na własność zajmowane mieszkania (4,21%), a co siódmy górnik
(14,02%) przeznaczył swoją odprawę na inwestycje związane z planowaną pracą. Nie
znalazły natomiast uznania i większego zainteresowania — jak można było przewidzieć —
lokaty w papieracłi wartościowych. Gra na giełdzie stała się udziałem zaledwie 3,15%
badanych, głównie z wykształceniem wyższym i średnim.
11. Co czternasty górnik (7%) nie rozpoczął jeszcze wykorzystania odprawy. Ci, którzy
zamrozili pieniądze planują w pierwszej kolejności inwestycje związane z obecną lub
planowana pracą (25,36%), lecz drugą grupę stanowią osoby jednoznacznie deklarujące
konsumpcyjne plany wydatkowania odprawy (24,1%). Na marginesie tej informacji trudno
nie zachęcać do bardziej odważnych i pomocnych zachowań banków ulokowanych w regionie
i światach lokalnych.
12. Odprawieni górnicy są zadowoleni z realizacji planów związanych z wykorzystaniem
posiadanej kwoty. Niezadowoleni są natomiast z wysokości odpraw. Jednoznacznie wskazują,
bez względu na wiek i wykształcenie, iż powinny być one znacząco wyższe.
13. Górnicy, którzy zdecydowali się na odejście z kopalni, w przeważającej mierze
bardzo pozytywnie oceniają decyzję o swoim odejściu. Im niższy jest wiek odchodzącego
z kopalni górnika, tym wyższe jest jego zadowolenie z przyjętej odprawy. Większość
górników jest całkowicie zadowolona z podjętego wyboru — stwierdziło tak
40,4%.
Kolejne 45,4% potwierdziło, iż opcja ta jest trafnym wyborem. Dla 10,2% badanych
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Rys. 3. Plany związane z wykorzystaniem odprawy
- inwestycje związane z obecną lub planowaną pracą; 2 — lokaty w banku i funduszach powierniczych;
3 — lokaty w giełdowych papierach wartościowych; 4 — zakup dóbr konsumpcyjnych; 5 — wykup
mieszkania; 6

spłata długów i wydatki na potrzeby bieżące; 7
odprawy; 8 — inne

nie rozpocząłem jeszcze wydatkowania

Fig. 3. Plans connected with spending of the compensation

Tabela 5. Ocena odejścia z kopalni a czas [%]
Table 5. Estimation of the fact of leaving of the minę versus time [%]
Miesiąc
styczeń—maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
Razem

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Razem

0,6
6.2
15,4

2.8
4.0

K6
0.8

0,2
0.6

11,2
7,0

12.0
20,2
6,4

3,8
3,0

i.o

0,8
2,2
0,0

5.2
11,6
32,0
36,6
14,6

40,4

45.4

10.2

3,8

100,0^

'

Wystąpił 0,2% brak odpowiedzi w skali próby.

wybrana możliwość jest raczej niekorzystna, a tylko 3,8% po czasie było zdecydowanie
zawiedzione swoim wyborem.
14. Młodzi ludzie do 25 roku życia zdecydowanie bardziej pozytywnie oceniali zaproponowaną im możliwość odejścia z kopalni. W kategorii wiekowej od 26 lat więcej było
ocen raczej korzystnych i pojawiły się oceny negatywne. Im osoba odchodząca z kopalni
jest starsza, tym bardziej ambiwalentnie ocenia jednorazową odprawę pieniężną bezwarunkową — z tendencją do ocen negatywnych.
15, Również rodziny — j a k podkreślają to indagowani górnicy korzystający z odprawy
jednorazowej — pozytywnie lub nawet bardzo pozytywnie wyrażają się o podjętej decyzji,
W opinii badanych ich rodziny oceniają sytuację następująco*:

Wystąpił 1% brak odpowiedzi w skali próby
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zdecydowanie pozytywnie
32,2%
raczej pozytywnie
35,6%
obojętnie
19,8%
raczej negatywnie
7,0%
zdecydowanie negatywnie
4,4%
Gdyby przyjąć skalę ocen szkolnych, to
a z kopalni ocenialiby oni następująco:
ocena
%
niedostateczna
10,2
mierna
8,2
niewystarczająca
15,8
obojętna
11,6
dostateczna
30,2
dobra
15,8
bardzo dobra
7,8
17. Sytuacja finansowo-materialna rodzin odprawianych górników jest — w ich
opiniach — co najmniej dostateczna (32,6%), a nawet dobra (32,0%) czy wręcz bardzo
dobra (3,2%). Warto podkreślić, iż w badanej grupie ponad 300 górników posiadało
samochód, 433 — magnetowid, a 107 — telefon komórkowy, Tylko co dziesiąty
odprawiony uznał sytuację finansową jako niewystarczającą (9,6%). Respondenci oceniali
także sytuację finansową swojej rodziny poprzez wybór odpowiedzi na pytanie: „Na
jakie sprawy, wydatki wystarcza Pana rodzinie zwykle pieniędzy, jakimi dysponujecie
w ciągu całego miesiąca. Znaczna większość badanych usytuowała swoje rodziny w dwóch
kategoriach":
— bardzo oszczędzamy na codziennych wydatkach, ale zwykle
wystarcza nam na wszystko czego potrzeba
33,4%
— nie oszczędzamy specjalnie i wystarcza nam na wszystko
29,8%
18. Korzystną cechą psychospołeczną identyfikowaną u odprawianych górników jest ich
optymizm co do znalezienia pracy w innym zawodzie. Ponad 65% łącznie ocenia swoją
szansę na rynku pracy jako dostateczną, dobrą czy nawet bardzo dobrą. Mniej optymistyczne
są natomiast oceny dostępu do nowotworzonych miejsc pracy, w tym również w obrębie
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spośród badanych 21,2% oceniło zarówno
swoje możliwości jak i dostęp do nowych miejsc pracy zdecydowanie negatywnie, a 32,0%
zdecydowanie pozytywnie; 4,6% badanych wykazało postawę obojętną wobec problemu
pracy, a pozostałe osoby oceniały w sposób ambiwalentny, na przemian pozytywnie lub
negatywnie.
19. Na szczególną uwagę zasługuje jednoznaczne odrzucenie przez większość górników (71%) możliwości opuszczenie Śląska i Zagłębia. Jedynie 17,6% podjęłoby
decyzję o wyjeździe z regionu, pod wieloma zresztą warunkami (gwarancje mieszkaniowe, zatrudnieniowe, płacowe). Z badań wynika, że ewentualne oferty migracyjne —
dobrze przygotowane — kierować można i należy jedynie do wąskiej grupy redukowanych górników o małym stażu pracy i relatywnie najwyższym wykształceniu,
posiadających rodzinę poza byłym województwem katowickim czy województwem śląskim.
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Rys. 4. Ocena szans na znalezienie pracy w innym zawodzie
Fig. 4. Evalualion of chances for finding a new job

20. Zwraca uwagę, że zdecydowanie rośnie liczba pracujących żon górników (47%).
Z relacjonowanych badań wynika, iż blisko połowa z nich (41%) zatrudniona jest na stałych
etatach. Trzeba jednak pamiętać, że z odpraw bezwarunkowych korzystają przede wszystkim
ludzie młodzi i w wieku średnim, odrzucający — przynajmniej częściowo — tradycyjny
model rodziny, w której matka i żona poświęcają się wyłącznie prowadzeniu domu
i wychowywaniu dzieci. Trudno jednak nie zauważyć, że wysoki jest także odsetek żon
nie pracujących (które znalazły się w kategorii bezrobotna) — wynosi on bowiem 35,4%.
21. Korzystnym prognostykiem dla prowadzonych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych
powinna okazać się informacja, że blisko połowa górników (48,5%) posiada także wyuczone
zawody niegórnicze. W przypadku ich aktywizacji zawodowej i readaptacji nieodzowne
jest przede wszystkim gruntowne odświeżenie umiejętności profesjonalnych oraz wiedzy, o
ile wyuczone zawody mają wartość na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

5. Refleksja końcowa
Przeprowadzone badania dotyczyły pierwszej grupy odprawianych górników. Nieodzowne
jest — jak sądzimy — kontynuowanie takich studiów. Odpowiedzą one na fundamentalne
pytanie: czy korzystne procesy utrwalą się, a negatywne zostaną wyeliminowane czy wręcz
przeciwnie — kolejne odejścia zwielokrotnią zjawiska niepożądane, lokalne rynki pracy
zostaną nasycone, a byli górnicy pozostaną społecznie osamotnieni. Pod każdą szerokością
geograficzną bezrobocie, nuda, bezczynność, zwłaszcza w młodym wieku są groźne i sprzyjają
zjawiskom patologicznym. W odpowiedzialnym projekcie restrukturyzacji takie możliwości'
należy uwzględniać, głównie po to, aby skutecznie i wyprzedzająco im przeciwdziałać.
Tylko nieuważny analityk przywołuje bezkrytycznie przypadek Zagłębia Rułiry w Republice
Federalnej Niemiec. Trzeba pamiętać, iż restrukturyzacja zaczęła się tam równo czterdzieści
lat temu, stopa bezrobocia jest w regionie wysoka (15,6% — 31.12.1997), a co trzeci
klient instytucji pomocy społecznej to zredukowany kiedyś górnik, który swoją odprawę
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nierozważnie zainwestował lub po prostu przeznaczył na bieżącą konsumpcję. O tycłi
doświadczeniach, problemach i przestrogach restrukturyzacji warto również pamiętać w regionie górnośląskim i zagłębiowskim, także w kontekście przygotowanych dla górników
odpraw.
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Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie a lokalny rynek pracy
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Streszczenie
Jedną z miar powodzenia podjętych reform górnictwa węgla kamiennego ma byc poziom
ponownego zaaktywizowania zawodowego dotychczasowych pracowników górnictwa na
regionalnym i lokalnych rynkach pracy. Dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest posiadanie
w miarę pełnego rozeznania o sytuacji na rynku pracy, czego aktualnie brakuje. Wobec
tego podjęto bezpośrednie badania przedsiębiorstw na temat możliwości zatrudniania pracowników odchodzących z górnictwa. Uzyskane wyniki wskazują, że rynek pracy jest
zainteresowany zatrudnianiem byłych górników, zwłaszcza w budownictwie, działalności
produkcyjnej oraz handlu i naprawach. Pracodawcy w znacznym stopniu uzależniają decyzję
o zatrudnianiu tej grupy pracowników od uzyskania ulg finansowych, głównie refundacji
składki ZUS. Wymagania pracodawców są realistyczne i nie zamykają drogi zatrudniania
byłych pracowników górnictwa. Niestety, stopień znajomości programu restrukturyzacji
górnictwa wśród pracodawców jest niewielki.

l. Wstęp
Rządowy program „Reforma górnictwa węgła kamiennego w Polsce w latach 1998—
—2002" nadał procesowi restrukturyzacji nowe impulsy. Ich rezultaty są widoczne
przede wszystkim w dziedzinie zmniejszenia poziomu zatrudnienia w kopalniach. Instrumenty osłonowe i aktywizujące, w jakie został wyposażony Górniczy Pakiet Socjalny, okazały się efektywne. Można zatem przyjąd, że krótkookresowy cel restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie ma duże szanse realizacji. Jednak o rzeczywistym
powodzeniu tego procesu będzie można powiedzieć w przypadku ponownego zaktywizowania zawodowego dotychczasowych pracowników górnictwa, w większości ludzi
w wieku produkcyjnym.
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Jednym z podstawowych warunków skuteczności działań w tym zakresie jest posiadanie
rozeznania odnośnie sytuacji na regionalnym i lokalnych rynkach pracy. Okazuje się jednak,
że aktualnie brakuje w miarę pełnej informacji co do rzeczywistego popytu na rynku pracy.
Istniejący system statystyki rynku pracy, przydatny dla analiz makroekonomicznych, jest
bowiem niewystarczający dla potrzeb wynikających z procesu restrukturyzacji zatrudnienia
w górnictwie węgla kamiennego. Zarówno statystyka pośrednictwa pracy, jak i badania
aktywności ekonomicznej ludności (GUS-BAEL) posługują się dużymi agregatami, np.
dzieląc bezrobotnych według poziomu wykształcenia. Problem polega jednak na tym, że
pracodawcy nie poszukują ludzi z abstrakcyjnym wykształceniem np. zawodowym, lecz
pracowników mających określone zawody — hydraulików, murarzy, malarzy, mechaników
itd. Zatem realny popyt na rynku pracy nie dotyczy siły roboczej w ogóle, ale pracowników
w określonych zawodach i specjalnościach.
W tej sytuacji pilną sprawą jest stworzenie systemu monitorowania rynku pracy,
zapewniającego uzyskanie pełnych informacji i analiz o aktualnym, jak i perspektywicznym
zapotrzebowaniu na określone kwalifikacje, zawody i specjalności. W szczególności potrzeba
ta dotyczy lokalnych rynków pracy objętych restrukturyzacją zatrudnienia w górnictwie
węgla kamiennego. Wychodząc naprzeciw wspomnianej potrzebie, zespół pracowników
Zakładu Badań Ekonomicznych i Społecznych Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach
oraz Górniczej Agencji Pracy przeprowadził badania, których celem było poznanie opinii
pracodawców na temat możliwości zatrudniania pracowników odchodzących z górnictwa.

2, Charakterystyka metody badawczej
Informacje odnośnie popytu na lokalnych rynkach pracy można pozyskiwać z trzech
głównych źródeł:
1. Informacje zgromadzone w urzędach pracy
2. Informacje zdobyte w badaniach sondażowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach
3. Informacje pochodzące z ogłoszeń prasowych o wolnych miejscach pracy
Podstawową rolę odgrywają dwa pierwsze źródła informacji, natomiast trzecie źródło
ma charakter pomocniczy. Z badań przeprowadzonych przez Rządowe Centrum Studiów
Strategicznych wynika, że tylko 25—30% bezrobotnych podejmujących pracę korzysta
z pośrednictwa urzędów pracy. Świadczy to o stosunkowo niskiej efektywności tego źródła
informacji o miejscach pracy. W związku z powyższym, jako główne źródło informacji
o popycie na lokalnych rynkach pracy uznano badania bezpośrednie przedsiębiorstw
(podmiotów gospodarczych).
Badaniami objęto małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze prywatnym,
zatrudniające powyżej 5 pracowników. Uznano bowiem, że firmy zatrudniające do 5 osób
nie będą znacząco wpływać na rozwój gospodarczy regionu, gdyż główną ich funkcją jest
zapewnienie podstawowego lub pomocniczego źródła dochodu dla właściciela i ewentualnie
jego rodziny.
Kolejnym kryterium uściślającym zakres podmiotowy badania był przedmiot działalności
gospodarczej. Otóż, badaniem objęto przedsiębiorstwa reprezentujące takie rodzaje działalności, w których istnieje największe prawdopodobieństwo zatrudnienia byłych górników.
Były nimi: działalność produkcyjna z wyłączeniem działów tzw. tradycyjnych (np. hutnictwo),
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zaopatrywanie w energię, budownictwo, handel i naprawy, hotele i restauracje, transport,
pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości, administracja publiczna i gospodarka komunalna.
Jeśli chodzi o zasięg przestrzenny, to badaniem objęto przedsiębiorstwa funkcjonujące
w miejscowościach, w których zamieszkują pracownicy kopalń bytomskich i zagłębiowskich
oraz w miejscowościach ościennych. Miejscowości te pogrupowano w trzy rejony:
— dąbrowski — Będzin, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec,
• — bytomski — Bytom, Chorzów, Gliwice, Kalety, Piekary Śląskie, Ruda Śląska,
Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Zabrze
— katowicki — Katowice, Mikołów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie.
Badania prowadzone były metodą wywiadu telefonicznego. Wywiad telefoniczny uzupełniono wysłanym wcześniej do przedsiębiorstw kwestionariuszem ankiety, który miał
przygotować respondentów do wywiadu oraz umożliwić im zajęcie stanowiska wobec
badanych problemów, wśród których podstawowym był temat zatrudniania byłych pracowników górnictwa. Badania przeprowadzono na przełomie sierpnia i września 1998 roku.

3. Charakterystyka badanej populacji
Podmioty gospodarcze biorące udział w badaniu były zróżnicowane pod względem
rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, wielkości zatrudnienia i formy prawnej.
Badane firmy reprezentowały 10 sekcji EKD, przy czym zdecydowana większość
z nich (blisko 94%) zaliczała się do 5 sekcji, a mianowicie: działalności produkcyjnej,
budownictwa, handlu i napraw, transportu oraz hoteli i restauracji. W przekroju poszczególnych rejonów również zaznaczała się dominacja podmiotów reprezentujących
wspomniane 5 sekcji EKD, a jej poziom był zróżnicowany od 92% w rejonie katowickim
do 96% w rejonie dąbrowskim. Ponadto w rejonie katowickim, odmiennie niż w pozostałych dwóch rejonach, największa liczba podmiotów reprezentowała sektor budownictwa, a nie działalność produkcyjną.
Jeśli chodzi o strukturę podmiotów ze względu na wielkość firmy (wielkość zatrudnienia), wynika z niej, że w badaniu wzięły udział przede wszystkim małe i średnie
przedsiębiorstwa o zatrudnieniu do 100 osób. Ich udział w ogólnej liczbie podmiotów
wynosił 87%, a w poszczególnych rejonach od 84% w rejonie katowickim do 89%
w rejonie dąbrowskim. Natomiast udział przedsiębiorstw dużych (zatrudniających ponad
250 osób) wynosił 6,5%, a w poszczególnych rejonach od 4% w rejonie dąbrowskim
do 9% w rejonie katowickim.
Biorąc pod uwagę formę prawną należy zauważyć, że przeważającą część badanych
firm stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33%), zakłady osób fizycznych
(30%) oraz spółki cywilne (23%). Udział przedsiębiorstw państwowych wynosił 4%.
W przekroju poszczególnych rejonów podobną strukturą podmiotów gospodarczych odznaczał
się rejon bytomski. W przypadku rejonu dąbrowskiego stwierdzono wyższy udział zakładów,
osób fizycznych (34%) oraz spółek cywilnych (27%), zaś niższy spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością (29%), Z kolei w rejonie katowickim stwierdzono niższy udział zakładów
osób fizycznych (25%) i spółek cywilnych (21%), natomiast wyższy udział przedsiębiorstw
państwowych (6%).
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4, Analiza wyników
Pierwsze merytoryczne pytanie ankiety dotyczyło oceny perspektyw rozwojowych firmy.
W całej populacji badanych przedsiębiorstw przeważały firmy pozytywnie oceniające
swoje możliwości rozwoju (58%). Najbardziej optymistycznie perspektywy rozwoju oceniały
firmy z rejonu katowickiego (70%), natomiast w rejonie bytomskim niewielką przewagę
miały finny o nastawieniu pesymistycznym (51%). W przekroju rodzajów działalności,
wśród respondentów udzielających pozytywnych odpowiedzi w analizowanej kwestii, największa liczba firm reprezentowała budownictwo, działalność produkcyjną oraz handel
i naprawy. Stanowiły one 86% ogółu firm udzielających pozytywnych odpowiedzi. W ramach
sekcji działalność produkcyjna, największej liczby pozytywnych odpowiedzi udzieliły przedsiębiorstwa zaliczone do następujących działów: produkcja maszyn i urządzeń, produkcja
artykułów spożywczych i napojów, produkcja metalowych wyrobów gotowych oraz produkcja
wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych. Przewaga pozytywnych odpowiedzi firm reprezentujących wspomniane powyżej rodzaje działalności gospodarczej była też widoczna
w poszczególnych rejonach. Udział tych firm wynosił od 81% w rejonie katowickim do
92% w rejonie dąbrowskim.
Kolejna kwestia dotyczyła możliwości zatrudniania nowych pracowników. Spośród
przedsiębiorstw pozytywnie oceniających możliwości rozwoju 83% przewidywało jednoczesne
zatrudnienie nowych pracowników. W poszczególnych rejonach odsetek ten zmieniał się
od 80% w rejonie katowickim do 86% w rejonie bytomskim. Z kolei dla dominujących
w badaniu dziedzin działalności gospodarczej odsetek ten wynosił: budownictwo — 87%,
działalność produkcyjna — 85%, handel i naprawy — 77%. Dziedziny te reprezentowała
też zdecydowana większość przedsiębiorstw deklarujących możliwość zatrudnienia nowych
pracowników. Dla ogółu firm ich udział wynosił 87%, natomiast w poszczególnych rejonach
od 79% w rejonie katowickim do 94% w rejonie dąbrowskim.
Możliwość zatrudnienia osób odchodzących z górnictwa zadeklarowało 65% pracodawców spośród tych, którzy wcześniej odpowiedzieli pozytywnie na pytanie o zatrudnianie
nowych pracowników. Niezdecydowanie w tej sprawie wyraziło 12% pracodawców, natomiast
negatywnie do problemu odniosło się 23% firm. Najwięcej przedsiębiorstw chętnych do
przyjmowania byłych pracowników górnictwa zlokalizowanych było w rejonie kopalń
bytomskich, najmniej w rejonie dąbrowskim.
Największe zainteresowanie przyjmowaniem górników wykazały przedsiębiorstwa reprezentujące następujące branże:
— budowlaną (35%),
— handel i naprawy (32%),
— działalność produkcyjną (24%).
W pozostałych branżach wykazano umiarkowane zainteresowanie zatrudnianiem byłych
górników (9%).
Zawody, w których najchętniej zatrudniani będą byli pracownicy kopalń to:
— zawody związane z budownictwem (murarz-tynkarz, malarz-tapeciarz, dekarz, brukarz),
— operatorzy maszyn i sprzętu budowlanego,
— mechanicy maszyn i urządzeń,
— instalatorzy wodno-kanalizacyjni i gazowi.
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— elektrotechnicy,
— elektromonterzy,
— elektromechanicy,
— elektrycy,
— elektronicy,
— spawacze,
— ślusarze,
— tokarze,
— stolarze,
— pracownicy ochrony mienia i osób,
— kierowcy kategorii C i E,
— mechanicy samochodowi,
— blacharze,
— magazynierzy,
— operatorzy wózków widłowych.
Pracodawcy w rozmowach z ankieterami często wyrażali opinię, że pracownik niekoniecznie musi reprezentować jakiś konkretny zawód. Znaczna część przedsiębiorców skłonna
jest przyjąć osoby bez przydatnych w danej firmie kwalifikacji i poświęcić im czas na
przyuczenie do zawodu.
Pracodawcy biorący udział w badaniu zadeklarowali przyjęcie 2142 górników. Liczba
ta mogłaby być wyższa, ponieważ w analizie nie uwzględniono respondentów, którzy nie
potrafili podać konkretnego zapotrzebowania, a pozytywnie odnieśli się do kwestii zatrudniania
byłych górników. Jak wynika z badań, największe możliwości zatrudnienia istnieją w rejonie
bytomskim. Firmy, z którymi przeprowadzono wywiad są skłonne przyjąć 886 osób, co
stanowi 41% wszystkich zadeklarowanych przyjęć. Rejon katowicki plasuje się pod tym
względem na drugim miejscu z deklaracją przyjęcia 765 osób (36%), natomiast w rejonie
dąbrowskim dzięki badaniu zidentyfikowano 491 miejsc pracy (23%) dla byłych górników.
Budownictwo jest branżą, która zaoferowała najwięcej miejsc pracy, bo aż 38%, na drugim
miejscu jest działalność produkcyjna — ( 27%), a na trzecim miejscu handel i naprawy(20%).
Pozostałe branże posiadają 15% z wszystkich oferowanych miejsc pracy. Największą potrzebę
przyjmowania nowych pracowników wywodzących się z górnictwa pracodawcy deklarują
w latach 1998—1999 — około 1550 osób, co stanowi 72%. Natomiast 21% miejsc pracy
zgłoszonych w badaniu nie jest określona czasowo.
W badaniu sformułowano również pytania dotyczące wymagań pracodawców odnośnie
wybranych cech społeczno-zawodowych reprezentowanych przez potencjalnych pracowników z grona byłych górników, a konkretnie wieku i poziomu wykształcenia. Wyniki
badania dotyczące wieku potencjalnych pracowników (rys. 1) wskazują na fakt, iż pracodawcy
preferują pracowników w wieku do lat 40, z niewielką dominacją przedziału wiekowego
31—35 lat. Możliwe jest jednak zatrudnienie pracowników starszych tj. po 40-tym roku
życia, a nawet po 45-tym roku życia. Natomiast jeżeli chodzi o wykształcenie (rys. 2)
okazuje się, że pracodawcom najbardziej zależy na osobach z wykształceniem zasadniczym
zawodowym, a w dalszej kolejności średnim i niepełnym średnim. Są jednak pracodawcy,
którzy oczekiwaliby wyższego poziomu wykształcenia, jak również niższego w stosunku
do dominujących.
Sekcja III

599

School of Underground Mining '99

300-r

250-

200

Ido 2 5 lat
l26 • 3 0
31-35
36-40

150-

l41 • 45
Ipow. 4 5

100

Rys. 1. Wymagania wobec górników — wiek
Fig. I. Employers reąuirements — miners age
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Rys. 2. Wymagania wobec górników — wykształcenie
Fig. 2. Employers reąuirements — miners level of education

W badaniu kierowano się założeniem, że istotnym czynnikiem warunkującym zainteresowanie przedsiębiorstw zatrudnianiem pracowników odchodzących z górnictwa, jest
znajomość rządowego programu restrukturyzacji tego sektora (rys. 3). Większość
przedsiębiorców (56%) zna program restrukturyzacji górnictwa jedynie w ogólnym stopniu.
Druga co do liczebności grupa przedsiębiorców (25%) deklaruje nieznajomość tego
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Rys. 3. Znajomość programu restrukturyzacji górnictwa
Fig. 3. Employers knowledge of the mining industry restructurization programme

programu. Tylko co piąty przedsiębiorca zadeklarował znajomość programu restrukturyzacji górnictwa.
Wyniki badań potwierdzają wstępnie postawioną łiipotezę badawczą, mówiącą o tym,
iż preferencyjne warunki proponowane pracodawcom zatrudniającym osoby odchodzące
z kopalń czyli finansowanie szkoleń i refundacja składki ZUS są czynnikami wpływającymi na decyzję przyjęcia do pracy byłego górnika. Możliwość finansowania wstępnego
przekwalifikowania, przygotowującego byłego górnika do nowej pracy w zawodzie pozagórniczym, pracodawcy oceniają bardzo wysoko (rys. 4). Ponad połowa pracodawców (68%)
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14%
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Rys. 4. Znaczenie przypisywane finansowaniu szkoleń
Fig. 4. Importance of financing workers training

wskazała na odpowiedź, iż możliwość finansowania szkoleń byłych górników jest dla nicli
bardzo ważna lub ważna. Dla 94% pracodawców refundacja składki ZUS jest ważna lub
bardzo ważna, a tylko 3% przyznało się, że ten czynnik nie wpływa na icłi decyzję
o zatrudnieniu (rys. 5). Wynika stąd jasny wniosek, iż pracodawcy w bardzo znacznym
stopniu uzależniają swoją decyzję o zatrudnianiu nowych pracowników wywodzących się
z górnictwa od ulg finansowych.
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Rys. 5. Znaczenie przypisywane refundacji składki ZUS
Fig. 5. Importance of refunding payments to ZUS

5. Wnioski
Przeprowadzone badania skłaniają do sformułowania następującycłi ogólnych wniosków:
1. Rynek pracy jest zainteresowany zatrudnianiem byłycłi górników, bowiem 65%
pracodawców zadeklarowało taką chęć. Istnieją znaczne możliwości zatrudniania górników
w wielu branżach i zawodach, a w szczególności w budownictwie, działalności produkcyjnej
oraz handlu i naprawach. Wymagania pracodawców są realistyczne i nie zamykają drogi
zatrudniania byłych pracowników górnictwa. Można dopasować profil oczekiwań pracodawców do profilu oczekiwań pracowników.
2. Pracodawcy w bardzo znacznym stopniu uzależniają decyzję o zatrudnianiu nowych
pracowników wywodzących się z górnictwa od refundacji składki ZUS oraz częściowo od
finansowania szkoleń przekwalifikowujących.
3. Należałoby prowadzić szerszą akcję informacyjną poświęconą programowi restrukturyzacji, gdyż tylko 20% przedsiębiorców zadeklarowało znajomość programu restrukturyzacji
górnictwa. Sektor górniczy powinien zatem utrzymywać bardziej ścisłe kontakty z sektorem
małych i średnich przedsiębiorstw.
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Job placement for laid-off coal miners in local labour markets
Abstract
One of the criterias of the success of the mining industry reforms should be the level
of Professional retraining and job placement of former miners in regional and local labour
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markets. A knowledge of the labour market is necessary to achieve that goał. Seeing that
this knowledge wasnt attainable direct research was undertaken in field of job opportunities
for former miners. The results of the research present that employers want to employ
former miners, especially in construction industry, production activity and trade. The
employers decisions on employing this group of workers depend on tax relief. The employers
reąuirements regarding the ąualifications of former coal miners are realistic. Unfortunately,
the employers knowledge of the mining industry restructurization programme is minimal.
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Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź S A
O/ZG Lubin
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo

- zarządzanie

ryzykiem - audit

bezpieczeństwa

Streszczenie
Praca w kopalni związana jest z licznymi zagrożeniami. Problematyka bezpieczeństwa
traktowana jest w ZG Lubin ze szczególną powagą. Właściwy sprawny system zarządzania
bezpieczeństwem jest ważny nie tylko z liumanitarnego punktu widzenia. Bezpieczeństwo
w kopalni to również sposób na uniknięcie kosztów.
O/ZG Lubin wdrożył System Zarządzania Bezpieczeństwem pracy, jako pierwszy i jedyny
zakład górniczy w Polsce ubiega się o uzyskanie certyfikatu według ISRS.
Wybraliśmy metodę ISRS, zgłaszając swój udział w projekcie EVISA pod patronatem
Państwowej Inspekcji Pracy oraz norweskiej firmy certyfikującej DNV. Projekt EVISA
w O/ZG Lubin był realizowany w okresie czerwiec 1997—czerwiec 1998. Głównym
celem tego projektu było wypracowanie Zakładowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy poprzez wprowadzenie nowoczesnych, sprawdzonycłi metod. System
ma na celu ograniczyc zagrożenia, zmniejszyć ilość wypadków przy pracy, chorób
zawodowych, a także awarii, poprzez ciągłą kontrolę i ocenę funkcjonujących w zakładzie
procedur.

l. Wstęp
System zarządzania bezpieczeństwem uważany jest za warunek konieczny do zapewnienia
wysokich standardów bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Rozwój tego systemu
w ciągu ostatnich 30 lat przedstawiono na rysunku 1.
Początkowo zwrócono uwagę na warunki fizyczne, czyli wyposażenie i sprzęt, jako
główną przyczynę powstania zagrożeń przemysłowych.
Doprowadziło to do poprawy technicznego bezpieczeństwa, W latach osiemdziesiątych
zwrócono uwagę na element ludzki i jego wpływ na poziom bezpieczeństwa.
Opracowano ergonomiczne oraz bezpieczne rozwiązania układu człowiek-maszyna, które
pozwoliły zredukować błędy ludzkie.
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Rys. 1. Rozwój zarządzania bezpieczeństwem pracy
Fig. 1. Development of labour safety management

Następnym istotnym elementem podniesienia poziomu bezpieczeństwa jest unowocześnianie i wdrażanie systemu zarządzania we wszystkich działaniach od konstruowania,
dopuszczenia maszyn i urządzeń, poprzez projektowanie, aż po eksploatację wszystkich
elementów procesu pracy.
Gdy mówmy o systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy trzeba przez to rozumieć
po^ączenie:
Zarządzania, czyli kierowania ludźmi poprzez tworzenie, kontrolę oraz ciągłe doskonalenie reguł postępowania w przedsiębiorstwie do aktualnych potrzeb z Systemem, czyli
zespołem sposobów i metod działania, obejmującym ogół norm i reguł obowiązujących
w danej dziedzinie. '
Zarządzanie plus System tworzą narzędzie, które nazywamy systemem zarządzania
(rys. 2).
Systemy zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach:
— System zarządzania jakością,
— System zarządzania środowiskiem,
— System zarządzania bezpieczeństwem.
Zarządzanie jakością — tworzenie systemu przedsięwzięć, umożliwiające ekonomiczne
wytwarzanie dóbr i świadczenie usług, które spełniają oczekiwania klientów.
Zarządzanie środowiskiem — tworzenie systemu przedsięwzięć zabezpieczających środowisko przed niekorzystnym wpływem, wynikającym z wytwarzania dóbr i świadczenia
usług.
Zarządzanie bezpieczeństwem — tworzenie systemu przedsięwzięć zapewniających bezpieczne wykonywanie pracy.
Potwierdzeniem prawidłowości funkcjonowania systemu zarządzania jest uzyskanie pozytywnej oceny jedną z międzynarodowych metod.
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Rys. 2. Schemat systemu zarządzania
Fig. 2. Diagram of management system

Systemy oceny stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstw:
ISQRS — międzynarodowy system oceny jakości (International Quality System),
lERS — międzynarodowy system oceny środowiska (International Environment Rating
System),
ISRS — Międzynarodowy System Oceny Bezpieczeństwa (International Safety Rating
System).

2. Charakterystyka KGHM PM O/ZG Lubin
W 1998 roku minęło 30 lat od chwili, kiedy Zakłady Górnicze Lubin rozpoczęły
eksploatację rudy miedzi. Historia Zakładów sięga jeszcze dalej; powstały one 1 stycznia
1960 roku, 3 lata po tym, jak grupa geologów pod kierunkiem inżyniera Jana Wyżykowskiego
odkryła w okolicach Lubina i Sieroszowic rozległe złoża rudy miedzi. Pierwszą inwestycją
ZG Lubin był Szyb Wschodni, następnie powstawały kolejno Szyb Główny i Szyb Zachodni.
ZG Lubin prowadzi dzisiaj działalność wydobywczą na obszarze 158 km . Wydobywana
jest polimetaliczna ruda miedzi, która następnie przerabiana jest na koncentrat miedzi.
Średnie wydobycie wynosi 23,5 tys. ton rudy miedzi. Ruda pozyskiwana w Zakładach
Górniczych Lubin, oprócz miedzi (która w czystej postaci stanowi średnio 1,38% urobku),
zawiera pierwiastki towarzyszące; srebro, złoto, nikiel, kobalt, molibden. Proces technologiczny rozpoczyna się od robót górniczych, prowadzonych na głębokości 600—910 metrów.
Złoża rudy, o średniej miąższości 3,7 metra, eksploatuje się dwoma sposobami: komorowo-filarowym z ugięciem stropu i komorowo-filarowym z podsadzką. Urabianie złoża, jak
również dostawa urobku, są w pełni zmechanizowane. W tym celu wykorzystuje się
wysokowydajne maszyny samojezdne i nowoczesne urządzenia górnicze. Rudę wydobywaną
na przodkach transportuje się na kratę, skąd rozdrobniony materiał wydobywany jest na
powierzchnię. Po przejściu przez kolejne fazy procesu technologicznego otrzymuje się
z rudy koncentrat o średniej zawartości miedzi ok. 19%, wysyłany następnie do hut. W Z.G.
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Lubin zatrudnionych jest 3100 osób, w tym 2750 pracowników dołowych. Praca w kopalni
związana jest z licznymi zagrożeniami. Problematyka bezpieczeństwa traktowana jest w ZG
Lubin ze szczególną powagą. Właściwy sprawny system zarządzania bezpieczeństwem jest
ważny nie tylko z humanitarnego punktu widzenia. Bezpieczeństwo w kopalni to również
sposób na uniknięcie kosztów. Wysokich kosztów związanych z odszkodowaniami, ubezpieczeniami, pracą ekip ratunkowych czy przestojami.
Pierwsi w Polsce
0 / Z G Lubin wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem pracy. Jako pierwszy i jedyny
zakład górniczy w Polsce ubiega się o uzyskanie certyfikatu.

3. Motywacja
Przez 30 lat istnienia Zakładów Górniczych Lubin w ramach KGHM w Lubinie, poprawa
i unowocześnianie systemów zarządzania skupiały się głównie na rozwiązaniach w zakresie
efektywności gospodarowania. Zagadnienia bezpieczeństwa pracy traktowane były oddzielnie,
podejmowaliśmy działania najczęściej po zaistniałych wypadkach czy stwierdzonych chorobach zawodowych. Koszty wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie miały istotnego
znaczenia dla funkcjonowania zakładu w ówczesnych uwarunkowaniach ekonomicznych.
Sytuacja zmieniła się po 1989 roku. Obok zarządzania finansami, kadrami itp. istotnym
stało się zarządzanie w sferze bhp. Już w 1994 roku, w KGHM PM S.A. realizując
zalecenia państwowego nadzoru górniczego, 0/ZG Lubin podjął pierwsze działania dla
oceny poziomu oraz możliwości kompleksowego kształtowania usprawniania działalności
w obszarze bezpieczeństwa i warunków pracy. Określony do realizacji zakres działań mógł
byc5 zrealizowany przez wdrożenie standardowego systemu zarządzania. Dlatego też korzystając z doświadczeń i inicjatywy Głównego Inżyniera BHP w KGHM PM S.A. Jana
Michałowskiego i przy pełnej akceptacji Dyrektora 0 / Z G Lubin Marka Cypko wybraliśmy
metodę ISRS, zgłaszając swój udział w projekcie EVISA pod patronatem Państwowej
Inspekcji Pracy oraz norweskiej firmy certyfikującej DNV. Projekt EVISA w 0 / Z G Lubin
był realizowany w okresie czerwiec 1997—czerwiec 1998. Głównym celem tego projektu
było wypracowanie Zakładowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy poprzez
wprowadzenie nowoczesnych, sprawdzonych metod. System ma ograniczyć zagrożenia,
zmniejszyć ilość wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także awarii, poprzez ciągłą
kontrolę i ocenę funkcjonujących w zakładzie procedur.

4. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w O/ZG Lubin
Inne podejście do problematyki bhp wymagało nowych rozwiązań organizacyjnych:
4.1. P o w o ł a n o

Zespół

wdrożeniowy

w skład,

którego

weszli:

Zaldadowy Społeczny Inspektor Pracy, pracownicy działu BHP i specjaliści działów technicznych. Kierownikiem zespołu i Koordynatorem ds. bezpieczeństwa został Gł.Inźynier BHP
posiadający pełnomocnictwo dyrektora w zakresie wydawania poleceń kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych w sprawach dotyczących wdrażania systemu. Jednocześnie
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dyrektor zobowiązał kierowników do udostępniania, przygotowywania i terminowego przekazywania zespołowi wszystkicłi informacji niezt>ędnych do wdrożenia systemu.
Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Pracy
Zgodnie ze strukturą organizacyjną zakładu Koordynator ds. Bezpieczeństwa-Główny
Inżynier BHP, podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.
4.2. O p r a c o w a n o

łiarmonogram

prac

zespołu

wdrożeniowego

Przyjęto zasadę włączania do pracy z projektem zarządzania bezpieczeństwem jak
największego kręgu osób, dlatego cyklem szkoleń oprócz członków zespołu zostali objęci
wszyscy pracownicy działu BHP, wytypowani specjaliści z działów technicznych i oczywiście
kierownictwo zakładu.
4.3. O k r e ś l o n o
Lubin

Politykę

Bezpieczeństwa

Zakładów

Górniczych

Pisemnie sformułowane zasady polityki zdrowia i bezpieczeństwa podpisane przez
Dyrektora na ozdobnych, powiększonych planszach umieszczono na wszystkich rejonach
kopalni w miejscach, gdzie są łatwo dostrzegane przez pracowników.
POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH LUBIN
MOTTO
Wykonanie zadań i realizacja planów są możliwe tylko w dobrych i bezpiecznych
warunkach pracy.
CEL
Prowadzić efektywną gospodarkę przy zapewnieniu bezpieczeństwa zatrudnionym oraz
zapobiegać zagrożeniom zdrowia ludzi wokół zakładu poprzez organizację bezpiecznych
stanowisk pracy oraz przestrzeganie reguł i standardów bezpieczeństwa.
ZASADY
Pracownicy zakładu są największym bogactwem.
Zdrowie i bezpieczeństwo zatrudnionych są wartościami cenionymi na równi z produkcją,
zyskiem i jakością.
Troska o bezpieczeństwo pracy i zdrowie ludzi przyczynia się do zwiększenia sukcesów firmy.
Efektywne zarządzanie bezpieczeństwem polega na usuwaniu zagrożeń i kontrolowaniu
ryzyka, a nie na usuwaniu skutków wypadków, awarii.
Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa.
Zarządzanie bezpieczeństwem to nieprzerwana współpraca wszystkich •— na każdym
stanowisku pracy.
Zarządzanie bezpieczeństwem to regularne i rzetelne informowanie pracowników o polityce, postępie, osiągnięciach, ryzyku i przedsięwzięciach w tym zakresie.
Zarządzanie bezpieczeństwem to szybka i skuteczna reakcja osób kierownictwa i dozoru
na zgłaszane problemy.
Zdrowie i bezpieczeństwo oraz jakość to dwie strony tej samej monety.
Sekcja III

611

School of Underground Mining '99
4.4. Z a r z ą d z a n i e

ryzykiem

zawodowym

Ocena ryzyka jest podstawowym, jednym z najistotniejszych elementów zarządzania
bezpieczeństwem pracy.
Schemat procesu zarządzania ryzykiem zawodowym (rys, 3).

Kier.
7.2 Szacowanie kom
ryzyka
Kier.
pion
Insp.
bhp

Akceptacja
7.3 poziomu Dl'
ryzyka

Kier.
7.1 Identyfika komórk
cja
i
zagrożeń Kier.
pion

7.7

Kier.
Monitor Kom.
owanie Insp.
bhp

Kier.
7.6 Wdrażanie kom
organ.
Kier.
pion.

,

7.5 Podejmow
anie
decyzji

DN

Rys. 3. Schemat procesu zarządzania ryzykiem zawodowym
Fig. 3. Diagram of management process of occupational risk

Poleceniem Służbowym Dyrektora O/ZG Lubin wprowadzono procedurę jednolitego
systemu zarządzania ryzykiem zawodowym w O/ZG Lubin, pozwalającą na efektywne
działania profilaktyczne, ukierunkowane na minimalizację strat z tytułu występowania
niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą.
W procedurze określono:
— zakres obowiązywania,
— terminy,
— kompetencje i odpowiedzialność.
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Opisano sposób:
— identyfikacji zagrożeń,
— oceny ryzyka/szacowania ryzyka,
— akceptacji poziomu ryzyka,
— analizy opcji (ustalenie priorytetów zawodowych),
— podejmowania decyzji,
— wdrażania,
— monitorowania.
Zakres obowiązywania
Procedura obowiązuje na obszarze całego zakładu i dotyczy wszystkich komórek organizacyjnych.
Definicje (zmodyfikowane dla potrzeb O/ZG Lubin):
1. Awaria — wypadek, pożar (bez strat ludzkich), w wyniku którego zniszczone lub
uszkodzone zostały elementy wyposażenia zakładu np.: maszyna, urządzenie, obiekt budowlany, wyrobisko itp. Uwaga: nie dotyczy samoczynnych zawałów kontrolowanych oraz
nie dotyczy postojów z tytułu uszkodzenia elementów, podzespołów itp. powstałych bez
przyczyny zewnętrznej.
2. Katastrofa — awaria, wypadek, zdarzenie lub pożar, w wyniku którego nastąpiły
znaczne straty materialne i jednocześnie ofiary śmiertelne.
3. Wypadek — każde zdarzenie powodujące straty, tzn. awaria lub wypadek przy pracy.
4. Wypadek przy pracy — każde zdarzenie powodujące straty ludzkie, tzn. uraz,
chorobę, ciężkie uszkodzenie ciała, śmierć pracownika.
5. Zdarzenie potencjalnie (prawie) wypadkowe — zdarzenie, które nie spowodowało
strat na skutek szczęśliwego zbiegu okoliczności, ale które mogłoby spowodować katastrofę,
wypadek przy pracy, awarię.
6. Ograniczenie strat —- działania systemowe mające na celu minimalizację strat
ponoszonych przez zakład na skutek awarii, wypadków przy pracy, zanieczyszczeń środowiska, chorób zawodowych, pożarów.
7. Zapobieganie stratom — działania mające na celu zapobieganie stratom ponoszonym
przez zakład (pracowników) na skutek awarii, wypadków przy pracy, zanieczyszczeń
środowiska, chorób zawodowych, pożarów.
Identyfikacja zagrożeń
Zarządzanie ryzykiem zawodowym rozpoczyna identyfikacja zagrożeń, z jakimi może
spotkać się pracownik na swoim stanowisku pracy lub na obszarze zakładu.
Identyfikacja zagrożeń uwzględnia dwa czynniki:
czynnik pasywny = źródło ( np.: górotwór, pył)
czynnik aktywny = typ wydarzenia ( np.: uderzenie odłamkiem skalnym, wdychanie
zapylonego powietrza).
Ocena ryzyka / szacowanie ryzyka.
W O/ZG Lubin dla oceny ryzyka przyjęto metodę SKORE RISK.
R = S
Sekcja III
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gdzie:
R —
S —
E —
P —

ryzyko,
potencjalne skutki zagrożenia (strata ludzka lub materialna),
ekspozycja tzn. czas przebywania w narażeniu,
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

Orientacyjna ocena ryzyka (kategorie, sposób postępowania) (tab. 1).
Tabela 1. Orientacyjna ocena ryzyka (kategorie, sposób postępowania)
Table I. Draft estimation of risk (categories, procedures)

Lp.
1
2

1

Kategoria
ryzyka

Wartość

vSposób postępowania

Zaniedbywane

poniżej 15

żadne działanie nie jest potrzebne

Akceptowane

15-48

działania profilaktyczne nie są potrzebne

•

3

4

Średnie

Poważne

48

270

270—1440

działania profilaktyczne są wskazane, ale należy wziąć pod
uwagę koszty i uzyskane efekty (powinno zostać ograniczone
lub kontrolowane w okresie 3—6 miesięcy)
w tej sytuacji praca nie może być rozpoczęta. W przypadku
prac już wykonywanycłi ryzyko powinno zostać
zredukowaukowane do poziomu akceptowanego

Akceptacja poziomu ryzyka
W wyniku przeprowadzonej dla wszystkich zagrożeń, na wszystkich stanowiskach analizy
ryzyka ustala się poziom ryzyka, który jest akceptowalny i nie wymaga podejmowania
żadnych działań profilaktycznych i zapobiegawczych.
We wszystkich pozostałych przypadkach tzn. tych, dla których poziom ryzyka jest
wyższy niż 48 ustala się zakres i terminy działań profilaktycznych z uwzględnieniem
priorytetów zaradczych.
Analiza opcji
Po ustaleniu zagrożeń, dla których ustalono konieczność ograniczenia ryzyka rozpatruje
się warianty działań — opcje z uwzględnieniem:
— efektywności podejmowanych działań,
— opłacalności,
— wykonalności i czasu realizacji,
— stopnia ważności (priorytetów),
— efektów psychologicznych.
Po uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: ILE TO KOSZTUJE I CO SIĘ UZYSKA?
Podejmowane są decyzje
W oparciu o przeprowadzoną analizę opcji podejmuje się decyzje ukierunkowane na
ograniczenie ryzyka zawodowego z Jednoczesną alokacją środków finansowych, terminami
realizacji i osobami odpowiedzialnymi za realizację.
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Wdrażanie
Zadania ustalone do realizacji wdraża się zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Realizacja zadań wymaga stałego nadzoru i dokumentowania etapów od decyzji do zakończenia prac.
Po wykonaniu zadania dokonuje się ponownej oceny ryzyka na stanowiskacłi, na których
miało być ono ograniczone.
Monitorowanie
Monitorowanie zagrożeń i całego cyklu związanego z ryzykiem zawodowym służy
bieżącej kontroli wprowadzonej procedury i w konsekwencji umożliwia zapewnienie prawidłowej realizacji jednej z procedur zarządzania bezpieczeństwem pracy (planowanie —»
realizacja
kontrola —> wnioski —> planowanie).
Ustalono, że po każdej zmianie technologii, wprowadzeniu nowych maszyn, urządzeń
czy modernizacji obiektów należy przeprowadzić aktualizację oceny ryzyka zawodowego.
W pozostałych przypadkach ocena ryzyka musi być weryfikowana przynajmniej raz
w roku tj. do końca pierwszego kwartału.
4.5. Z a r z ą d z a n i e b e z p i e c z e ń s t w e m t o n i e p r z e r w a n a w s p ó ł p r a c a
w s z y s t k i c h na k a ż d y m s t a n o w i s k u p r a c y . Bez w s p ó ł u d z i a ł u
p r a c o w n i k ó w przy t w o r z e n i u z a k ł a d o w e g o s y s t e m u i bez ich
a k c e p t a c j i ż a d e n , n a w e t n a j l e p s z y s y s t e m nie m o ż e f u n k c j o n o w a ć
Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za tworzenie i utrzymywanie wysokiego poziomu
bezpieczeństwa. Warunkiem sukcesów jest zaangażowanie się wszystkich zatrudnionych
w realizację programów bezpieczeństwa.
W celu ograniczania zagrożeń i poprawy warunków na stanowiskach pracy wprowadzono
procedurę; zgłaszania zagrożeń i uwag dotyczących warunków pracy.
1. Każdy pracownik ma prawo zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia dotyczące
nieprawidłowości w zakresie warunków pracy, a szczególnie zagrożeń występujących
na stanowisku pracy.
2. Zgłoszeń można dokonywać osobiście, pisemnie lub telefonicznie do działu BHP.
3. Telefon umożliwia nagranie zgłoszonych problemów przez całą dobę.
4. Dział BHP prowadzi ewidencję zgłoszeń, a po uzgodnieniu z kompetentnymi osobami
dozoru informuje pisemnie zgłaszającego o sposobie załatwienia problemu.
5. Procedura określa osoby odpowiedzialne i terminy reahzacji.
6. Z treścią procedury zapoznano całą załogę 0 / ZG Lubin.
4.6. W p r o w a d z o n o s y s t e m a n g a ż u j ą c y p r a c o w n i k ó w w t w o r z e n i e
i w e r y f i k o w a n i e raz w roku i n s t r u k c j i s t a n o w i s k o w y c h
4.7. B e z p i e c z e ń s t w o p r a c o w n i k ó w z a l e ż y o d
p r z e s z k o l e n i a i w d r o ż e n i a do b e z p i e c z n e g o

s t o p n i a ich
wykonywania

zadań

Dlatego w 0/ZG wprowadzono ciągły proces szkolenia kadry i pracowników, a do
szkoleń wprowadzono zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kierownicy działów
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są odpowiedzialni za to, żeby ustalone działania zapewniające bezpieczeństwo pracy zostały
zrozumiane i były przestrzegane przez ich pracowników; w tym celu inicjują działania dla
podjęcia potrzebnego szkolenia i doszkalania.
4.8. S t a n b e z p i e c z e ń s t w a ś r o d o w i s k a n a t u r a l n e g o ,
i p o s t ę p o w a n i a ludzi musi być kontrolowany

wyposażenia

Każda osoba kierownictwa i dozoru rucłiu zakładu górniczego zobowiązana jest do
przestrzegania ustalonego dla niej i zatwierdzonego przez kierownika rucłiu zakładu zakresu
czynności, szczegółowo określającego jej obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności
w obszarze związanym z bezpieczeństwem i zapobieganiem stratom.
Osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładu obowiązane są tak prowadzić i organizować
pracę, aby zapewnione było bezpieczeństwo pracowników, zapobiegać stratom oraz pouczać
pracowników o zasadach bezpiecznego wykonywania pracy.
Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Oddziału ZG Lubin wprowadzono wykaz stanowisk kierownictwa, dozoru ruchu i kontroli z określeniem minimalnych ilości kontroli
robót dołowych Z przeprowadzonych kontroli warunków bezpieczeństwa pracy dyrekcja
i kierownictwo ruchu zakładu ma obowiązek sporządzić wpis do „książki kontroli dozoru
wyższego" (kontrolowanego rejonu) przynajmniej raz na 6 miesięcy, dozór wyższy po
każdej przeprowadzonej kontroli (przynajmniej raz na miesiąc). Dozór średni przeprowadza
kontrole pod względem bezpieczeństwa pracy na każdej zmianie, a kierownicy oddziałów
mają obowiązek składania pisemnych sprawozdań swoim przełożonym z kontroli bezpieczeństwa pracy w podległych im częściach zakładu raz na miesiąc.
4.9. T w o r z e n i e b e z p i e c z n y c h w a r u n k ó w p r a c y o r a z m o t y w o w a n i e
l u d z i do b e z p i e c z n e g o p o s t ę p o w a n i a j e s t nie t y l k o o b o w i ą z k i e m ,
ale r ó w n i e ż d o b r y m interesem z w r a c a j ą c y m z nadwyżką
zainwestowane środki
By uświadomić to kierownictwu, dozorowi i pracownikom wprowadzono procedurę:
— ewidencji i oceny strat powstałych w wyniku wypadków przy pracy,
— ewidencji i oceny strat powstałych w wyniku awarii oraz ewidencji zdarzeń
potencjalnie wypadkowych,
— określono zasady i odpowiedzialności obliczenia kosztów wypadku dotyczące:
Informacji o wypadku (zał. 1)
Obliczenia kosztów związanych z wypadkiem (zał. 2);
— Dział BHP prowadzi:
zbiorczą ewidencję kosztów poniesionych z tytułu wypadków przy pracy z podziałem
na oddziały i piony, przedstawia Dyrektorowi wnioski wynikające z analiz kosztów wypadków
przy pracy;
— W celu zapobiegania (ograniczania) dział BHP prowadzi ewidencję:
strat powodujących koszty powyżej:
10 000 zł — dla awarii dotyczących wyrobisk górniczych lub obiektów budowlanych
5 000 zł — dla awarii dotyczących maszyn, urządzeń, instalacji itp.
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5. Audit wg ISRS Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w O/ZG Lubin
Audit (przegląd i ocena) systemu zarządzania bezpieczeństwem w O/ZG Lubin wg
metody ISRS wytypowanego oddziału górniczego przeprowadzono na poziomie 02 w listopadzie 1997 r., a na poziomie 05 w kwietniu 1998 r.
Audit przeprowadzony został wstępnie przez auditorów wewnętrznych (zakładowych),
a następnie zweryfikowany przez auditorów zewnętrznych.
Metoda ISRS — jest to międzynarodowe narzędzie do oceny i certyfikacji zarządzania
bezpieczetistwem pracy w ponad 40 krajach na całym świecie.
Ocena oparta jest na dokładnej analizie 20 obszarów zarządzania bezpieczeństwem pracy,
które podane są w tabeli 2.
Procentowy udział poszczególnych obszarów przedstawiony jest na wykresie (rys. 4)
Tabela 2. ISRS — wykaz obszarów i ich wartości
Table 2. ISRS — list of areas and their values
Obszar

Lp.

Ilość punktów

I

Zarządzanie i administracja

2

Szkolenie kadry kierowniczej

700

3

Kontrola wewnętrzna

690

4

Analiza bezpieczeństwa pracy i instrukcje

650

5

Badanie wypadków i zdarzeń prawie wypadkowych

605

6

Obserwacja procesu pracy

450

7

Przygotowanie planów na wypadek katastrofy

700

8

Organizacja pracy w zakładzie

615

9

Analiza wypadków i zdarzeń prawie wypadkowych

550

10

Szkolenie personelu

700

U

Środki ochrony indywidualnej

380

12

Higiena pracy i ochrona zdrowia

700

13

Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy

700

14

Bezpieczna technika

670

15

Komunikacja interpersonalna

490

16

Praca zespołowa

450

17

Promocja zagadnień bezpieczeństwa pracy w zakładzie

380

18

Rekrutacja i dobór do pracy

405

19

Zakupy

615

20

Bezpieczeństwo poza godzinami pracy

240

Razem
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4
5%

Rys. 4. Procentowy udział obszarów wg ISRS
Fig. 4. Percentage of areas according to ISRS

W sumie ocenie podlegają 653 szczegółowe problemy, dla których opracowane zostały
dokładne kryteria oceny oraz system punktowania.
W systemie ISRS stosowany jest 10-stopniowy system oceny.
Im wyższy poziom zarządzania, tym wymagania są większe.

Audit na poziomie 02
Ocena systemu zarządzania bezpieczeństwem na poziomie drugim przeprowadzona przez
audytorów wewnętrznych wypadła pozytywnie, a uzyskany wynik 1808 punktów bardzo
nas usatysfakcjonował.
Weryfikacja przeprowadzona przez audytorów zewnętrznych potwierdziła poprawność
naszych działań — uzyskaliśmy certyfikat na poziomie 02 z 1827 punktami, co dawało
podstawę do ubiegania się o certyfikat na poziomie 05 (rys. 5).
Audit na poziomie 05
Wynik auditu końcowego.
Zakładowy zespół przeprowadził audit na poziomie 05 uzyskując wynik 4624 punktów.
W dniu 9.04.1998 r. audytorzy zewnętrzni przeprowadzili weryfikację auditu przyznając
nam, po wnikliwej analizie 4383 punkty (rys. 6).
Potwierdzeniem poprawności funkcjonowania naszego zakładowego Systemu Zarządzania
jest uzyskanie bardzo dobrego wyniku na poziomie piątym, przy wykorzystaniu metody
ISRS, która jednocześnie wykorzystywana jest do certyfikacji zakładowych systemów
bezpieczeństwa pracy.
Biorąc udział w projekcie uzyskaliśmy poziom umożliwiający nam ubieganie
się o uzyskanie międzynarodowego certyfikatu systemu zarządzania bezpieczeństwem
pracy.
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Rys. 5. Audit wstępny na poziomie 02
Fig. 5. Initial audit on 02 level
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Rys. 6. Audit końcowy na poziomie 05
Fig. 6. Finał audit on 05 level
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6. Najważniejsze osiągnięcia
—
—
—
—
—
—

przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy,
uporządkowanie dokumentacji dotyczącej zagadnień bhp
opracowanie części Księgi Bezpieczeństwa Pracy
opracowanie Polityki Bezpieczeństwa
przygotowanie zarządzenia dotyczącego określenia strat
celem jest uzyskanie certyfikatu firmy DNV wg ISRS na poziomie 05.

7. Podsumowanie, założenia na przyszłosc
System bezpieczeństwa będzie na bieżąco poprawiany, uzupełniany i rozszerzony. Wymagać to będzie:
— dalszych szkoleń dozoru, a także pracowników na stanowiskach robotniczych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem,
— dokonania identyfikacji i oceny zagrożeń na wszystkich stanowiskach pracy,
— wprowadzenia w życie procedur oceny strat,
— wprowadzenia nowoczesnych, skuteczniejszych metod okresowych szkoleń załogi,
— opracowanie Księgi Bezpieczeństwa,
— wprowadzenie nowoczesnej propagandy w zakresie bhp.
— współpraca z państwowym nadzorem górniczym w zakresie wprowadzanych procedur
dotyczących zapobieganiu stratom, a szczególnie wypadkom przy pracy.
Uzyskanie certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź S.A.
ZG O/Lubin na poziomie piątym będzie ukoronowaniem naszych dotychczasowych osiągnięć,
jednak zbudowanie kompleksowego systemu, jego akceptacji przez załogę i pełne funkcjonowanie wymagać będzie jeszcze wiele pracy. Na jakim poziome byliśmy, gdy
zaczynaliśmy wdrażać system zarządzania bezpieczeństwem w 0 / Z G Lubin, ile zrobiliśmy
i ile jest jeszcze do zrobienia — bardzo upraszczając przestawiliśmy na wykresie (rys. 7).

Rys. 7. Na jakim poziomie był 0/ZG, ile zrobiono i ile jest jeszcze do zrobienia w %
Fig. 7. Level of the 0 / Z G Lubin Mine, what was done and what is to be done

Zbudowanie zakładowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy to zadanie na
wiele lat. Jednak to, co już zostało dokonane, jest pierwszym i najważniejszym krokiem
na tej drodze.
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Załącznik 1. Informacje o wypadku
Annex 1. Accident infonnation

Nr akt
(nadany przez DB)
I N F O R M A C J E O W Y P A D K U — wypełnia kierownik komórki organizacyjnej,
w której zaistniał wypadek

l. Data wypadku

godz

2. Oddział

3. Niebezpieczne wydarzenie (opis wypadku)

4. Poszkodowany

ur.

5. Inne skutki wypadku (uszkodzone mienie zakładu)

6. Sposób przywrócenia produkcji-rucłiu (remont, odbudowa, wymiana na nowe itp.)

Data, podpis, kierownika komórki organizacyjnej
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Załącznik 2. Arkusz obliczeniowy kosztów wypadku
Aiinex 2. Calculation sheet of accident costs

Komórka, osoba
odpowiedzialna
za wypełnienie

Ilość
godz.

a. Koszt remontu (materiały, części, robocizna)

Kier. komórki
organizacyjnej

X

b. Wartość zleceń zewnętrznych

Kier. koiiiórki
organizacyjnej

X

c. Koszty wymiany, zakupu nowego urządzenia, maszyny

Kier. komórki
organizacyjnej

X

d. Koszt ekspertyz, dokumentacji itp.

Kier. komórki
organizacyjnej

X

e. Inne koszty (narzędzia, gaśnice, drobny sprzęt, wyposażenie
itp.)

Kier. komórki
organizacyjnej

X

1. Koszty związane z przywróceniem produkcji
suma (a do e)

Kier. komórki
organizacyjnej

X

Składniki kosztów wypadku

2. Koszty straconego czasu innycłi osób

Kier. kom. organi.
EBA

3. Wartość utraconego przychodu*

Kier. kom. organi.
EBA

X

f. Koszty absencji osoby poszkodowanej (ilość dniówek wg
druku L-4 lub opinii lekarza)

DB, EBA

g. Odprawa pośmiertna

EGZ, E G F

X

h. Organizacja pogrzebu

PSA

X

i. Odszkodowanie za utratę zdrowia lub życia

EGF

X

Kier. komórki
organizacyjnej

X

EGZ

X

1. Koszty wyposażenia inwalidzkego

PSA, DB

X

4. Koszty osobowe: suina (f do 1)

DB

X

j. Odszkodowanie za utracone przedmioty osobiste

k. Koszty poniesione na leczenie i rehabilitację

Koszt
w złotych

RAZEM KOSZTY WYPADKU
suina 1 +2 -ł-3 +4
Sposób obliczania utraconej produkcji-przychodu zawiera Załącznik 2a.
Kier. Kom. organiz.
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Załącznik 3. Arkusz obliczeniowy kosztu awarii
Annex 3. Calcu lat ion sheet of failure costs

Komórka odpowiedzialna
za wypełnienie

Koszty awarii

Koszt remontu (materiały, części, robocizna)

Koszt
w złotych

Kier. komórki
organizacyjnej

Zlecenia zewnętrzne

Kier. komórki
organizacyjnej

Koszt wymiany, zakupu nowego urządzenia, maszyny

Kier. komórki
organizacyjnej

Koszt ekspertyz, dokumentacji itp.

EBA

Wartość utraconego przychodu

EBA

Koszty związane z przywróceniem produkcji

Kier. komórki
organizacyjnej

Inne koszty (narzędzia, gaśnice, drobny sprzęt itp.)

Kier, komórki
organizacyjnej

Kier. komórki organizacyjnej
i EBA

Koszty straconego czasu innych osób

R A Z E M KOSZTY AWARII

Kier. Kom. organiz.
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Safety management in the Lubin copper ore minę
Abstract
The work in a minę is connected with various hazards. Special concern is paid to the
problems of safety in the Lubin Mine. The proper safety management programme is
significant not only from the humane point of view. Safety in a mine can also reduce
costs.
The O/ZG Lubin Mine implemented the Labour Safety management System and is
the first mining plant in Poland which has appHed for the ISRS certificate..
We have chosen the ISRS method, applying to participate in the EVISA project under
the auspices of the State Labour Inspection and the Norwegian certifying company, the
DNV. The EVISA project in the O/ZG Lubin Mine was carried out from June 1997 to
June 1998. The main task of the project was to work out the Company System of Labour
Safety Management by means of introducing modern and verified methods. The system
aims at reducing threats, decreasing industriai injuries and occupational diseases as well
as at reducing the number of failures by means of continuous control and evalualion of
the company procedures.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej '99, s. 625—648

Józef HANSEL, Agnieszka WCISŁO
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń górniczych w świetle prawa Unii
Europejskiej
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo

pracy - maszyny i urządzenia

górnicze - prawa

Unii

Europejskiej

Streszczenie
W pracy przedstawiono problemy związane z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń
górniczych w świetle prawa Unii Europejskiej. Omówiono korzyści i zagrożenia wynikające
z przyjęcia Polski do UE. Przedstawiono stan oraz źródła i zasady tworzenia prawa w Polsce
i Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na priorytety i zadania związane z koniecznością
dostosowania wymagań dotyczących bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych do
standardów obowiązujących w Unii. Praca zawiera również omówienie Dyrektywy Maszynowej 89/392EWG, która poza wyciągami górniczymi obejmuje wszystkie maszyny i urządzenia górnicze w tym również pojazdy wykorzystywane w kopalniach.

1, Sformułowanie problemu
1.1. T e z a ,

cel

i przedmiot

wykładu

Teza wykładu
Znajomość prawa (polskiego i Unii Europejskiej) obowiązującego w technice jest
warunkiem koniecznym dla podejmowania racjonalnych decyzji związanych z projektowaniem, wytwarzaniem (produkcją) a zwłaszcza zakupem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń
górniczych.
Cel i przedmiot wykładu
Celem wykładu jest przedstawienie problemów związanych z bezpieczeństwem maszyn
i urządzeń górniczych w świetle prawa Unii Europejskiej.
Przedmiot wykładu
Stosowany od lat termin „bezpieczeństwo pracy" odnosi się do bezpieczeństwa i zachowania zdrowia ludzi w procesie wykonywania pracy.
Termin „bezpieczeństwo maszyn i urządzeń'' należy rozumieć jako zbiór właściwości
tych obiektów technicznych polegających na niedopuszczaniu do;
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śmierci lub kalectwa (wypadku) ludzi zajmujących się wytwarzaniem (budową),
transportem, eksploatowaniem (użytkowaniem i obsługiwaniem) jak również innych osób
stykających się z tymi obiektami nie tylko w procesie wykonywania pracy,
— zniszczenia lub poważnego uszkodzenia maszyny lub urządzenia,
— zniszczenia lub poważnego uszkodzenia systemów współistniejących,
— zniszczenia lub strat w środowisku naturalnym.
Dyskusja na temat terminologii przekracza ramy niniejszego wykładu. Problem jest
złożony. Teoria bezpieczeństwa obiektów technicznych, jako samodzielna dyscyplina naukowa,
dopiero się tworzy. Nie ma np. jeszcze jednoznacznych odpowiedzi dotyczących związków
i zależności pomiędzy: teorią niezawodności, teorią eksploatacji, diagnostyką, wytrzymałością
materiałów a teorią bezpieczeństwa itp.
Przedmiot wykładu jest określony w tytule pracy. Oczywiście autorzy wykładu mają świadomość tego, że bezpieczeństwo obiektów technicznych wykracza poza ramy regulacji prawnych.
Aby uniknąć nieporozumień poniżej podano przyjęte definicje kilku kolejnych terminów
mających bezpośredni związek z tematem wykładu.
Prawo — ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi (osobami
fizycznymi) i organizacjami (osobami prawnymi) usankcjonowany przymusem państwowym.
Ryzyko — najczęściej określane jest jako iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia
niepożądanego zdarzenia i miar jego skutków (konsekwencji).
Bezpieczeństwo (1) — w sensie bardzo ogólnym jest to stan spokoju, pewności,
niezagrożenia.
Bezpieczeństwo (2) — przy przyjęciu założenia, że nie istnieją sytuacje oraz jakiekolwiek
działania człowieka pozbawione zagrożeń, bezpieczeństwo jest utożsamiane z warunkami
i postępowaniem, dla których ryzyko utraty życia lub zdrowia lub/i zniszczenia środowiska
nie przekroczy granicznego poziomu.
Bezpieczeństwo i higiena pracy — ogół norm prawnych oraz środków organizacyjnych,
technicznych i badawczych mających na celu stworzenie pracownikowi takich warunków,
aby mógł wykonywać pracę w sposób produktywny bez narażania się na nieuzasadnione
ryzyko wypadkowe lub choroby zawodowej oraz nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne.
1.2. U w a g i w p r o w a d z a j ą c e
problemem

uzasadniające

celowość

zajęcia

się

Jednym z podstawowych obowiązków władzy państwowej jest zapewnienie wszystkim
pracownikom bezpiecznych warunków pracy poprzez ustanawianie odpowiedniego prawa,
zaś rolą państwowego nadzoru górniczego (Wyższego Urzędu Górniczego) jest kontrola
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo kosztuje i zawsze istnieje pokusa poprawy wyniku finansowego kopalni
kosztem bezpieczeństwa. Jednak błędne jest traktowanie bezpieczeństwa jedynie jako czynnika
zwiększającego koszty wydobycia węgla, rudy miedzi czy innych minerałów. Np. koszty
usuwania skutków jednej katastrofy, będącej wynikiem przejechania skrajnego poziomu
technologicznego przez naczynie wyciągowe górniczego wyciągu szybowego mogą być
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset razy większe od kosztów zabudowania ciernego urządzenia
hamującego, skutecznie niwelującego negatywne skutki takiego przejazdu.
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W dniu 31 marca 1998 roku rozpoczęły się oficjalne negocjacje akcesyjne dotyczące
uzyskania członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W dniu 10 listopada 1998 roku, w którym
rozpoczęto właściwe negocjacje, omówiono siedem pierwszych rozdziałów (obszarów)
negocjacji, tj.: politykę przemysłową, swobodny przepływ towarów, małe i średnie przedsiębiorstwa, ocłirona konsumentów i zdrowia itd.
31 grudnia 2002 roku Polska prawdopodobnie ogłosi gotowość przystąpienia do Unii
Europejskiej, zaś w latacłi 2004—2005 powinna zostać (takie są założenia) pełnoprawnym
jej członkiem.
Warunkiem przyjęcia Polski do Unii Europejskiej jest pełne dostosowanie polskiego prawa
(w tym również dotyczącego bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych) do prawa Unijnego.
Powinno to nastąpić przed ogłoszeniem gotowości Polski do przystąpienia do UE.
Dostosowanie i wdrożenie regulacji prawa europejskiego (przepisy i normy prawne oraz
struktury organizacyjne) w dziedzinie bezpieczeństwa urządzeń technicznych polegać będzie
na przyjęciu Dyrektyw Nowego Podejścia oraz harmonizacji polskich ustaw, norm i systemów
certyfikacji (systemów jakości wyrobów i usług, kompetencji personelu itd.) z tymi Dyrektywami.

2. Korzyści i zagrożenia wynikające z przyjęcia Polski do Unii Europejskiej
2.1. S z a n s e
Wspólnoty Europejskie, z których zrodziła się Europejska Wspólnota Gospodarcza
(EWG), a następnie Unia Europejska (UE) powstały między innymi dlatego, aby:
— chronić rynek krajów tworzących Wspólnoty Europejskie od zalewu towarów
firm japońskich i amerykańskich,
— promować towary i ushigi krajów Wspólnot Europejskich.
Podjęte w tym celu działania przez kraje Wspólnot to:
— poprawa jakości produkowanych wyrobów i wykonywanych ushig,
— obniżenie kosztów produkcji przez wydhiżenie serii produkowanych wyrobów.
Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, która powstała z wcześniej istniejących Wspólnot,
to wielkie szanse w zakresie przyspieszenia rozwoju gospodarczego, ponieważ będą większe
możliwości korzystania z osiągnięć techniki światowej, współpracy z wielkim nowoczesnym
i bogatym rynkiem światowym. Kraje Unii to blisko 400 min mieszkańców i równocześnie
konsumentów (Skrzypczak 1994).
Integracja z UE daje szansę na stabilizację polskiej gospodarki, stawia bowiem przed
Polską konieczność dopasowania polityki ekonomicznej do standardów Unii, między innymi
przez eliminację częstych zmian jej celów i narzędzi, przez wprowadzenie mechanizmów
i instytucji na wzór istniejących w obrębie Wspólnot. Wejście do struktur europejskich
powinno sprzyjać kontynuacji tendencji rozwojowych w gospodarce, wzrostowi dochodu
narodowego i produkcji przemysłowej oraz pozytywnym przeobrażeniom w polskiej gospodarce. Wzrastać powinny możliwości inwestycyjne, modernizacyjne itd.
Znalezienie się Polski w UE stworzy również większe zainteresowanie naszym rynkiem
ze strony inwestorów z krajów wysokorozwiniętych (spodziewać się będzie można większego
napływu kapitału i zakładania przedsiębiorstw na obszarze naszego kraju).
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Wskazać też należy na korzyści z tytułu prawdopodobnego wzrostu eksportu w efekcie
uzyskania swobodnego dostępu do rynku UE. Powinno to prowadzić do wzrostu produkcji,
wykorzystania w większym stopniu potencjału gospodarczego, racjonalnej alokacji czynników
produkcji i obniżki kosztów jednostkowych (efekty skali).
W wyniku integracji stworzone zostaną nowe warunki funkcjonowania dla polskich
przedsiębiorstw. Integracja pobudzi konkurencję, co powinno zaowocować podniesieniem
efektywności produkcji, postępem technologicznym i modernizacją przedsiębiorstw. Prawdopodobne jest, że zniesienie barier handlowych i silna presja konkurencyjna zmusi firmy
krajowe do szybkiej i intensywnej restrukturyzacji i dostosowania się do wysokich standardów
UE. Byłby to jeden z najbardziej pożądanych skutków integracji. Dla konsumentów zaś
wzmożona konkurencja oznaczałaby większy asortyment towarowy oraz niższe ceny (Kawa
1998).
2.2. Z a g r o ż e n i a
Oprócz wielkich szans rozwoju polskich przedsiębiorstw istnieją również zagrożenia,
jeżeli polskie przedsiębiorstwa nie będą przygotowane do współpracy z UE.
Polscy parlamentarzyści, producenci jak również wszyscy kupujący produkty w tym
oczywiście również maszyny i urządzenia górnicze, powinni pamiętać o tym, że:
— we wszystkich krajach Unii Europejskiej istnieją nadwyżki towarów w stosunku do
popytu. Producenci tych krajów chcą przede wszystkim sprzedawać swoje wyroby,
— wielu ekonomistów UE oczekuje, że przyjęcie Polski, Czech i Węgier do Unii
Europejskiej powinno przynieść korzyści w postaci zmniejszenia bezrobocia w tych krajach
w granicach 1,5—1,8 min ludzi. Ponadto w wyniku zwiększenia rynku zbytu oczekuje się
zmniejszenia kosztów w granicach 5—8% (Skrzypczak 1994),
— zagrożeniem jest to, że często nieznane i biedne polskie firmy będą musiały
się zmierzyć w konkurencji na rynkach światowych z firmami znanymi o dużych
tradycjach z dobrze zorganizowanym marketingiem oraz serwisem swoich wyrobów,
co dzisiaj często decyduje o powodzeniu firmy na rynku. Na organizację sprawnego
serwisu oraz marketingu potrzebne są nie tylko znaczne środki pieniężne, ale czas
i tradycje.
Polska, starając się o członkostwo we Wspólnotach Europejskich, zobligowana jest
do podjęcia intensywnych działań w kierunku adaptacji swojego systemu do uregulowań
i standardów jakościowych UE. Adaptacja ta nie może dotyczyć jedynie niektórych
aspektów gospodarki, lecz musi się odnosić do gospodarki jako całości. Taka skala
przeobrażeń pociągnie za sobą koszty, określane jako „koszty dostosowania" (Kawa
1998).
Integracja z Unią Europejską spowoduje zaostrzenie walki konkurencyjnej dla polskich
przedsiębiorstw. Działalność znacznej części firm krajowych charakteryzuje się niską efektywnością i wykorzystaniem przestarzałych technologii. Konkurencyjność polskich towarów
jest dodatkowo zagrożona intensywnym popytem importowym. Otwarcie granic może
spowodować zalew polskiego rynku zagranicznymi towarami, niszcząc rodzimą produkcję,
pozbawiając ludzi miejsc pracy, a w perspektywie kilku lat doprowadzić do uzależnienia
od zagranicznych dostawców.
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Przyjęcie Polski do UE pociągnie za sobą ograniczenie możliwości wpływania na
kształt polityki handlowej i ekonomicznej. Faktem jest, że powojenne stosunki gospodarcze
cecłiuje tendencja do ustalania wielostronnych reguł i form działania i współcześnie
żaden kraj nie ma całkowitej swobody w ustalaniu swej polityki. Jeśli status partnerów
jest równorzędny, taka koordynacja zapewnia stabilne warunki dla rozwoju gospodarki,
wzmacnia wiarygodność państw, sprzyja realizacji wzajemnych interesów (często przeciwstawnych) na drodze kompromisów i ustępstw. W sytuacji nierównoprawnej pozycji
państw, przekazanie uprawnień na rzecz organów międzypaństwowych, a co gorsza
ponadpaństwowych może jednak rodzić podejrzenie, że naruszone zostaną interesy państwa
słabszego. Wystąpią też koszty dostosowawcze natury społecznej, np. w postaci utraty
części miejsc pracy w nieefektywnych przedsiębiorstwach, które nie będą w stanie
sprostać zagranicznej konkurencji (Kawa 1998).
2.3. O d p o w i e d z i a l n o ś ć

za

wyrób

lub

usługę

Informacja dotycząca odpowiedzialności za wyrób lub usługę jest szczególnie ważna
dla kopalń, które kupują wyroby w tym przede wszystkim maszyny i urządzenia górnicze
oraz usługi (projekty np. modernizacji, łączenia kopalń, likwidacji rejonów itd. oraz badań
ekspertyzowych, badań okresowych itd.).
To co stanowi zagrożenie dla producenta może być równocześnie szansą dla kupującego
produkt lub usługę.
W tabeli 1 podano prawa podmiotów kupujących wyroby lub usługi obowiązujące
w Niemczech (Skrzypczak 1994).
Tabela I. Prawa podmiotów (osób fizycznych i prawnych) kupujących wyroby lub/i usługi
Table I. Rights of customers purchasing goods and/or servises
Lp.

Prawa kupujących wyrób lub/i usługę

1.

Jeśli sprzedawanej rzeczy brakuje w momencie kupna zapewnionej kontraktem właściwości, to kupujący
może domagać się zamiast wymiany lub zmniejszenia ceny, rekompensaty za szkodę ze względu na
niespełnienie wymagań. Powyższa zasada obowiązuje, gdy sprzedawca celowo nie poinformował
kupującego o wadzie.

2.

Kupujący musi jedynie udowodnić, że wystąpiły szkody będące następstwem wad. Wtedy przypuszcza
się, że winien jest producent i to on musi udowodnić, że nie ponosi winy (odwrócenie obowiązku
udowodnienia).

3.

Producent jest zobowiązany do doradztwa i wyjaśnienia niebezpieczeństwa, jakie iiiogą wyniknąć
podczas eksploatacji wyrobu. Szczególną uwagę należy zwrócić na instrukcję obsługi i związaną z tym
odpowiedzialność za treść instrukcji. Producent musi się starać, aby jego wyroby były bezpieczne
w użytkowaniu. Obowiązek o bezpieczeństwie sformułowany jest w prawie o bezpieczeństwie.

4.

Producent nie ma żadnej możliwości uwolnienia się od winy, jeśli poszkodowany wykaże związek
przyczynowy między wadą i szkodą.

Powyższe informacje są, zdaniem autorów, wystarczającym dowodem na prawdziwość
sformułowanej na wstępie tezy wykładu.
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3. Aktualny stan prawa polskiego
3,1. P a ń s t w o w y

nadzór

bezpieczeństwa

W Polsce odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych
spoczywa głównie na Ministerstwie Gospodarki.
Nadzór nad stanem bezpieczeństwa tych obiektów technicznych sprawują centralne
organy administracji państwowej (nadzoru państwowego), miedzy innymi:
— Wyższy Urząd Górniczy
— Państwowa Inspekcja Pracy,
— Urząd Dozoru Technicznego.
Każda z tych instytucji ma obowiązki, zadania i uprawnienia w realizacji określonych
ustawowo (i opublikowanych w Dziennikach Ustaw RP) celów bezpieczeństwa, w tym
przede wszystkim nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych (ustaw) i innych aktów
normatywnych, tj. przepisów bezpieczeństwa, wymagań technicznych budowy i eksploatacji,
ogłaszanych często w formie rozporządzeń i zarządzeń odpowiednich Ministrów i Prezesów
ww. centralnych organów administracji państwowej. Ponadto organy te sprawują nadzór
nad przestrzeganiem norm, które zostały wprowadzone do obligatoryjnego stosowania przez
odpowiednie Ministerstwa (Hansel 1997).
Instytucją odpowiedzialną za nadzór i kontrolę przestrzegania regulacji prawnych z zakresu
bezpieczeństwa urządzeń technicznych jest Urząd Dozoru Technicznego. W przypadku
maszyn i urządzeń górniczych część tych obowiązków a także praw (dopuszczenia) należy
do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów technicznych mają również
— Polski Komitet Normalizacyjny,
— Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Polski Komitet Normalizacyjny powołany przez Prezesa Rady Ministrów jest kolegialnym
organem państwowym, nie wchodzącym w skład administracji państwowej, finansowanym
z budżetu państwa.
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji powołane w wyniku ustawy o badaniach i certyfikacji, podlega Prezesowi Rady Ministrów.
W Polsce problemami bezpieczeństwa maszyn i urządzeń górniczych zajmuje się również
kilka szkół wyższych (m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska, Politechnika Śląska itd.), jednostki naukowo-badawcze (GIG, KOMAG, CBGP itd.),
laboratoria badawcze w fabrykach i wiele innych mniejszych i większych jednostek
organizacyjnych (Hansel 1997).

3.2. R e g u l a c j e

prawne

o b o w i ą z u j ące

w

technice

— Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz.U. nr 36 z dnia 28
listopada 1987 r., poz. 201).
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru
technicznego (Dz.U. nr 1 z dnia 16 stycznia 1989 r., poz. 3).
630

Section III

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99
Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 29 grudnia 1988 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy o dozorze tecłinicznym (Dz.U. nr 44 z dnia 31 grudnia
1988 r., poz. 351).
— Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 roku w sprawie zasad
i trybu oznaczania trwałym znakiem urządzeń technicznycłi dopuszczonych do obrotu (M.P.
nr 36 z dnia 30 grudnia 1988 r., poz. 332).
— Warunki Techniczne Dozoru Technicznego w zakresie wytwarzania urządzeń technicznych,
ponadto:
— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. nr 55 z dnia 28 czerwca
1993 r., poz. 251).
— Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. nr 55 z dnia
28 czerwca 1993 r., poz. 259).
— Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie
wprowadzenia stosowania niektórych Polskich Norm i Norm Branżowych (Dz.U. nr 20
z dnia 12 lutego 1994 r., poz. 71).
— Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. nr 54 z dnia
4 czerwca 1997 r., poz. 348).
— Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie trybu
uzgadniania produkcji i importu urządzeń energetycznych, nabycia za granicą licencji na
ich produkcję oraz określenie rodzajów urządzeń energetycznych podlegających obowiązkowi
uzgodnienia (M.P. nr 13, poz. 164).
— Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 20 maja 1994 r.
w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. nr 39 z dnia 21 lipca 1994 r., poz. 335)
z późniejszymi zmianami (ostatnia w M.P. nr 22 z dnia 16 kwietnia 1997 r., poz. 216).
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm
i Norm Branżowych (Dz.U. nr 129 z dnia 15 września 1997 r,, poz. 843).
— Przepisy wykonawcze dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,
oraz
— Ustawa z 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 z 25 sierpnia 1994 r.,
poz. 414).
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 10 z 8 lutego 1995 r., poz. 46).
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 19 grudnia
1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych
(Dz.U. nr 10 z 8 lutego 1995 r., poz. 48)
i inne.
3.3. R e g u l a c j e

prawne

obowiązujące

w

górnictwie

Ustawa „Prawo geologiczne i górnicze", która została uchwalona 4 lutego 1994 r.
i podpisana przez Prezydenta RP 14 lutego 1994 roku, weszła w życie 2 września 1994 r.
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W tym samym dniu utracił moc obowiązujący dotychczas dekret z 6 maja 1953 r. „Prawo
górnicze" oraz wszystkie akty normatywne wydane na podstawie tego dekretu.
Z nowym „Prawem geologicznym i górniczym" wiąże się kilkadziesiąt rozporządzeń
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
A

_

rozporządzeń Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Zarządzeń
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, załączników do ww. rozporządzeń, np. 21 załączników
do rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w „sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy", kilka instrukcji określających tryb i częstotliwość badań
obiektów technicznych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych itd.
Poniżej podano jedynie najważniejsze akty prawne, które mają związek z bezpieczeństwem
w górnictwie.
— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. nr 27 z dnia
1 marca 1994 r.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1994 r, w sprawie nadania
statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu. Dz.U. nr 92, poz. 429 z dnia 31 sierpnia 1994 r.
— Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 r. w sprawie właściwości
organów państwowej administracji geologicznej i państwowego nadzoru górniczego. Dz.U.
nr 92, poz. 433 z dnia 31 sierpnia 1994 r.
— Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz
środków strzałowych i sprzętu strzałowego. Dz.U. nr 92, poz. 434 z dnia 31 sierpnia
1994 r.
— Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 roku w sprawie
utworzenia okręgowych urzędów górniczych oraz ustalenia ich siedzib i właściwości
miejscowej. Dz.U. nr 92, poz. 435 z dnia 31 sierpnia 1994 r.
— Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1994 roku w sprawie utworzenia Urzędu
Górniczego do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych. Dz.U. nr 92, poz. 436
z dnia 31 sierpnia 1994 r,
— Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 20 czerwca 1994 r.
w sprawie ruchu Zakładów Górniczych. M.P. nr 38, poz. 325 z dnia 20 lipca 1994 r.
— Zarządzenie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 3 sierpnia 1994 r. w sprawie
określania kryteriów oceny zagrożeń naturalnych oraz trybu zaliczania złóż kopalin, ich
części lub wyrobisk górniczych do poszczególnych stopni zagrożeń. M.P. nr 45 z dnia 19
sierpnia 1994 r.
— Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz.U. nr 67, poz. 342 z dnia
19 czerwca 1995 r.
— Załączniki nr 1—21 do ww. rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia
14 kwietnia 1995 r.; w tym zał. nr 17 pt. Wymagania w zakresie budowy i obsługi
górniczych wyciągów szybowych. Dz.U. Załącznik do nr 67, poz. 342 z dnia 19 czerwca
1995 r. Cz. III.
— Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
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zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Dz.U. nr 3, poz.
6 z dnia 10 stycznia 1998 r.
W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na fakt nadania statusu Polskich
Norm kilkunastu normom EN (ISO), poświęconym jakości wyrobów. Są to między
innymi normy serii EN28402 (ISO 8402), normy serii EN29000-29004 (ISO 9000-9004)
i wiele innych, mających bezpośredni związek z bezpieczeństwem obiektów technicznych.
4. Normalizacja
4.1. R o l a

norm

Prze wiele lat Polskie Normy i normy branżowe były normami państwowymi - pełniły
więc rolę przepisów (aktów prawnych), a normy branżowe musiały byc zgodne z normami
wyższego rzędu.
Normalizacja była organizowana, zarządzana, Hnansowana i nakazywana przez
państwo.
Na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji zostały wprowadzone
rozwiązania organizacyjne zgodne z praktyką istniejącą w krajach UE.
Praktyka ta polega na;
— dobrowolności stosowania norm,
— kolegialności prac nad normą,
— konieczności uzyskania konsensusu jako warunku akceptacji normy,
— powszechnej ankietyzacji normy,
— możliwości opracowywania norm zakładowych itd. (Trzciński 1997).
Dobrowolność norm daje możliwość wykorzystywania zawartych w normie rozwiązań
oraz sformalizowanych kanonów i reguł, przy równoczesnej swobodzie podejmowania
decyzji — czy i jak z tych rozwiązań, reguł, procedur korzystać.
Kolegialność prac nad normami w Polsce polega na tym, że są one opracowywane
przez Normalizacyjne Komisje Problemowe powoływane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Obecnie w skład ok. 270 NKP wchodzi ok. 5000 przedstawicieli środowisk zainteresowanych współpracą przy opracowywaniu projektów norm.
Konieczność uzyskania konsensusu musi być zapewniona przez NKP zarówno w skali
Komisji jak i w skali kraju. Ten pierwszy osiągany jest na posiedzeniach Komisji, w drodze
dyskusji i uzgodnień. Ten drugi — poprzez podawanie projektu normy ankiecie adresowanej
i powszechnej.
Normy zakładowe są formą oferty przedsiębiorstwa. Mogą być zgodne lub niezgodne
z normami krajowymi.
4.2. D o b r o w o l n o ś ć
technicznych

stosowania

norm

a bezpieczeństwo

obiektów

Każda dyrektywa Nowego Podejścia ustala procedurę oceny zgodności wyrobów w celu
uzyskania znaku „CE" informującego użytkownika, że dany wyrób spełnia podstawowe
wymagania bezpieczeństwa według Dyrektyw Nowego Podejścia. Postępowanie może być
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zakończone wydaniem deklaracji zgodności CE (gdy było prowadzone pod nadzorem tzw.
jednostki notyfikowanej) lub deklaracją producenta.
Dostosowanie polskiej gospodarki do systemów europejskich i światowych doprowadzi
wkrótce do pozornie paradoksalnej sytuacji, w której wystąpi prawny i ekonomiczny
przymus stosowania „dobrowolnych norm" (Trzciński 1997), Wynikać to będzie z takich
elementów systemu jak:
— przywoływanie norm w przepisach i dokumentach rządowych (szczególnie w przypadku zamówień rządowych),
— przywoływanie norm zharmonizowanych z Dyrektywami Nowego Podejścia UE
w umowach wiążących strony,
— rozstrzyganie sporów przed sądami arbitrażowymi z reguły na korzyść strony
stosującej normę, jako tzw. uznaną regułę techniczną,
— stosowanie niższych stawek ubezpieczeniowych w przypadku ubezpieczenia obiektów projektowanych z zastosowaniem rozwiązań znormalizowanych itd.
Uwaga: Na temat Dyrektyw Nowego Podejścia napisano szerzej w punkcie 6.1.
4.3. N o r m a l i z a c y j n e K o m i s j e P r o b l e m o w e
maszynami i urządzeniami górniczymi

zajmujące

się

Od czasu wejścia w życie nowej ustawy o normalizacji, Polski Komitet Normalizacyjny
ustanowił kilkaset norm mających związek z bezpieczeństwem omawianych obiektów techniczS
nych. Często różniły się one w sposób istotny od norm dotychczas obowiązujących. Normy te
były i są nadal przygotowywane, oceniane i proponowane przez kilkanaście Normalizacyjnych
Komisji Problemowych (na ogólną liczbę około 270 NKP), w tym przede wszystkim:
— NKP nr 164 ds. bezpieczeństwa w górnictwie,
— NKP nr 148 ds, górniczych maszyn i urządzeń chodnikowych oraz robót pomocniczych,
— NKP .nr 149 ds. górniczych maszyn i urządzeń ścianowych,
— NKP nr 150 ds. maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla,
— NKP nr 151 ds. obudowy wyrobisk chodnikowych i podsadzania,
— NKP nr 124 ds. transportu kopalnianego,
— NKP nr 163 ds. lin i transportu linowego
— NKP nr 221 ds. górnictwa rud,
— NKP nr 227 ds. górnictwa odkrywkowego,
— NKP nr 7 ds. badań nieniszczących,
— NKP nr 101 ds. dźwignic, ich zespołów i części,
i wiele innych.
4.4. P o l i t y k a

normalizacyjna

Zgodnie z ustaloną polityką państwową większość ustanawianych norm finansowanych
ze środków budżetowych jest tłumaczeniem tzw. norm europejskich (EN), obowiązujących
w krajach Unii Europejskiej.
Zdaniem PKN należy doprowadzić do sytuacji podobnej jak w krajach Unii Europejskiej,
tj. do sytuacji, w której większość wydatków związanych z opracowywaniem i ustanawianiem
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norm będzie finansowana przez zainteresowane środowiska gospodarcze. Również udział
w pracach europejskicti organizacji gospodarczycłi ma być finansowany przez samycli
zainteresowanych.
Tylko bezpośrednie zaangażowanie przedsiębiorstw w prace normalizacyjne może dać
szansę na przeforsowanie lub obronę własnego rozwiązania. Takie zaangażowanie pozwala
na unikanie kosztów związanych z późniejszym dostosowywaniem wyrobów do postanowień
norm, a więc zmianę dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, oprzyrządowania,
katalogów, prospektów, opakowań itp. Udział w pracach normalizacyjnych daje też możliwość
pozyskania odpowiednio wcześniej informacji o przewidywanych zmianach, czyli czas na
przygotowanie się do nieuchronnych zmian. Taką sytuację miała na myśli Komisja Wspólnot
Europejskich, apelując do przemysłu o angażowanie się (również finansowe) w prace
europejskich organizacji normalizacyjnych (Trzciński 1997).
Świadomość zasad postępowania, metod działania i przepisów stosowanych w normalizacji
daje umiejętność poruszania się w dzisiejszym, skomplikowanym świecie gospodarki. Daje
lepsze możliwości oddziaływania, obrony własnych interesów, forsowania własnych rozwiązań. Jest też po prostu i zwyczajnie w interesie producentów wyrobów — opracowywanie
własnych (przewidzianych ustawą) norm zakładowych.

5. Źródła i zasady tworzenia prawa obowiązującego w Polsce
5.1. Ź r ó d ł a

prawa

Zgodnie z art. 87. ust 1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z kwietnia 1997 r.
„Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja,
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia".
Ustawą o najwyższej mocy prawnej w Polsce, podobnie jak w większości krajów
demokratycznych, jest Konstytucja. Konstytucja, nosząca nazwę ustawy zasadniczej, reguluje
podstawy ustroju państwowego, ramowy zakres kompetencji najwyższych organów aparatu
państwowego (władzy, administracji i kontroli) oraz normuje podstawowe prawa i obowiązki
obywateli. Konstytucja, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, jest aktem
nadrzędnym w stosunku do wszystkich innych aktów prawnych i normatywnych, które
konkretyzują określone artykuły Konstytucji. W Polsce kontrolą konstytucjonalności (zgodności aktów normatywnych każdego szczebla z Konstytucją) zajmuje się Trybunał Konstytucyjny powołany przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kolejnymi w hierarchii aktami prawnymi i normatywnymi w Polsce są:
— ratyfikowane umowy międzynarodowe,
— ustawy,
— rozporządzenia,
— zarządzenia,
— uchwały,
— prawo miejscowe.
Ustawa, jako akt prawny o najwyższej po Konstytucji mocy prawnej (poza umową
międzynarodową ratyfikowaną za uprzednią zgodą wyrażoną ustawą — art. 91 Konstytucji),
może być uchwalana tylko przez Parlament. Prawa i obowiązki obywateli są regulowane
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właśnie przez ustawy. W polskim systemie prawnym ustawa regulująca kompleksowo daną
dziedzinę życia tworzy jeden akt, zwany kodeksem (Kodeks karny, Kodeks drogowy.
Kodeks handlowy, Kodeks pracy). Kodyfikacja ma na celu wprowadzenie jednolitości
terminów prawnych oraz spójność przepisów w danej dziedzinie.
Rozporządzenia są aktami prawnymi o charakterze wykonawczym, wydawanymi przez
Radę Ministrów, premiera, ministrów oraz przewodniczących komitetów i komisji, będących
członkami rządu, w celu realizacji ustaw. Rozporządzenia są wydawane tylko wtedy, gdy
pozwala na to odpowiedniemu organowi ustawa przez tzw, delegację ustawową.
Uchwały i zarządzenia są aktami normatywnymi nie będącymi aktami prawnymi.
Uchwały są aktami normatywnymi wydawanymi przez Sejm i Radę Ministrów, zarządzenia
są wydawane przez naczelne organy administracji państwowej. Poprzez uchwały i zarządzenia
organy wydające realizują zadania wynikające z ich kompetencji. Do wydawania uchwał
i zarządzeń nie jest potrzebna delegacja ustawowa.
Polskie prawo, którego przestrzeganie jest usankcjonowane przymusem państwowym,
można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą ustawy regulujące ogólne
stosunki między ludźmi (Kodeks karny, Kodeks cywilny), podmiotami gospodarczymi
(Kodeks handlowy), podmiotami gospodarczymi (pracodawcami) i pracownikami (Kodeks
pracy), władzą państwową a obywatelem (zabezpieczenia emerytalne, opieka lekarska itd.),
krajami (problemy bezpieczeństwa międzynarodowego itd.) i inne podobne przepisy. W drugiej grupie znajdują się regulacje prawne mające chronić najważniejsze wartości, tj. życie,
zdrowie i środowisko, które są zagrożone w wyniku rozwoju techniki, technologii i handlu,
w tym wymiany gospodarczej między krajami. Do tej grupy należą przepisy bezpieczeństwa,
normy powołane do obligatoryjnego stosowania, dyrektywy itd.
W pracach (Wcisło 1998) zamieszczono rozważania, które zdaniem autorów wykładu
uprawniają do sformułowania następujących stwierdzeń:
— potrzeba bezpieczeństwa, rozumiana jako poczucie pewności, spokoju, niezagrożenia,
obok elementarnej potrzeby przetrwania i biologicznego funkcjonowania, jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka;
— niezaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka może być przyczyną niekorzystnych
zachowań jednostkowych i społecznych,
— podstawowym obowiązkiem państwa jako organizacji politycznej obejmującej
ludzi na stałe osiadłych na określonym terytorium, jest zaspokajanie potrzeby przetrwania i biologicznego funkcjonowania oraz potrzeby bezpieczeństwa swoich obywateli.
Obowiązek zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa państwo (władza publiczna) realizuje
przede wszystkim poprzez ustanawianie, wprowadzanie w życie i nadzorowanie przestrzegania
odpowiednich aktów prawnych i normatywnych oraz poprzez tworzenie systemu ubezpieczeń,
stymulację rozwoju wiedzy i edukacji z zakresu bezpieczeństwa, prowadzenie statystyk
wypadków i chorób zawodowych itd.
5.2. Z a s a d y

tworzenia

prawa

Poniżej podano kilka artykułów Konstytucji istotnych z punktu widzenia tworzenia
nowego prawa, mającego związek z tematem wykładu oraz przygotowaniami Polski do
integracji z Unią Europejską.
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Art. 91.
1. RatyHkowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio
stosowana, cliyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.
2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma
pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy konstytuującej
organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami.
Art. 92.
1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie
szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie
powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanycłi
do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
2. Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o którycłi mowa w ust. 1, innemu organowi.
Art 93.
1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów
mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe wydającemu te akty.
2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić
podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.
3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie
obowiązującym prawem.
Art. 94.
Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa
miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania
aktów prawa miejscowego określa ustawa.
Art. 88.
1, Warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego
jest ich ogłoszenie.
2. Zasady i tryb ogłoszenia aktów normatywnych określa ustawa.
Akty prawne i inne akty normatywne są publikowane w dziennikach urzędowych.
W Polsce są nimi:
— Dziennik Ustaw RP (ustawy, rozporządzenia, ratyfikowane umowy międzynarodowe),,
— Monitor Polski (uchwały, zarządzenia),
— dzienniki urzędowe poszczególnych ministerstw (zarządzenia),
— dzienniki urzędowe terenowych organów władzy i administracji państwowej (akty
prawa miejscowego).
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6. Źródła i zasady tworzenia prawa w ramach Unii Europejskiej
6.1. P i e r w o t n e

i wtórne

źródła

prawa

UE

Unia Europejska jest organizacją międzynarodową powstałą w 1992 roku na mocy
traktatu z Maastricht z wcześniej istniejącycłi Wspólnot:
— Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, powołanej traktatem z 1951,
— Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, powołanej traktatem z 1957 (Traktat Rzymski),
— Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, powołanej traktatem z 1957.
Organy Wspólnot Europejskich (Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Komisja
Europejska, Europejski Trybunał Sprawiedliwości itd.) stały się organami Unii Europejskiej.
Przepisy prawa europejskiego mogą być wydawane tylko na podstawie traktatów
tworzących Wspólnoty. Praktycznie prawo Wspólnot tworzą Rada i Komisja. W systemie
prawnym Unii Europejskiej istnieją dwa rodzaje źródeł prawa, pierwotne i wtórne.
Do pierwotnych źródeł prawa należą traktaty założycielskie Unii wraz z załącznikami
i poprawkami, traktaty o przyjęciu nowych członków, standardy europejskie oraz
umowy międzynarodowe zawierane na podstawie prawa międzynarodowego przez Unię
Europejską i jej kraje członkowskie z państwami trzecimi.
Do wtórnych źródrf prawa należą rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. Są one
wydawane na podstawie artykułu 189. Traktatu Rzymskiego.
Rozporządzenia nie podlegają transformacji i obowiązują bezpośrednio we wszystkicłi
państwacłi członkowskicłi.
Dyrektywy określają cele, jakie mają być osiągnięte przez państwa, do których są
skierowane oraz nieprzekraczalny termin wprowadzenia ich w życie. Sposób osiągnięcia
zamierzonego skutku prawnego, czyli sposób wprowadzenia dyrektyw do systemu prawnego
danego państwa, jest jego wewnętrzną sprawą. Dyrektywy należą do najczęściej stosowanych
aktów prawnych Unii Europejskiej.
Decyzje są aktami prawnymi obowiązującymi w całości, ale kierowanymi indywidualnie
do poszczególnych instytucji, firm czy państw.
Traktat Rzymski przewiduje również możliwość wydawania przez instytucje Wspólnoty
zaleceń i opinii, które nie są jednak aktami prawnymi.
6.2. P r a w o U n i i E u r o p e j s k i e j z z a k r e s u b e z p i e c z e ń s t w a
wyrobów
technicznych oraz ochrony pracy, zdrowia i środowiska
Proces integracji gospodarczej i politycznej krajów Europy zmierza do zapewnienia
swobodnego i bezpiecznego przepływu kapitału, towarów, usług i ludzi. Podstawową
przyczyną utrudnień w swobodnym przepływie towarów w ramach Wspólnego Rynku jest
odmienność regulacji prawnych w poszczególnych państwach. Obecnie w skład Wspólnego
Rynku (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) wchodzi 15 krajów Unii Europejskiej
(Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg,
Niemcy, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy) oraz 3 kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA (Irlandia, Norwegia, Szwajcaria).
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Początkowo Unia Europejska opracowywała dyrektywy bardzo szczegółowo opisujące
wymogi tecliniczne, które musiały być spełnione przez poszczególne grupy produktów,
w tym obiekty tecliniczne, by mogły one hyc wprowadzone na rynki innych państw. Przy
uchwalaniu dyrektyw obowiązywała zasada jednomyślności, co dodatkowo spowalniało
proces legislacyjny.
Dopiero wprowadzenie przez Radę Wspólnot Europejskich w 1985 roku tzw. Nowego
Podejścia (New Approach) do badań i certyfikacji, zezwalającego na uchwalanie dyrektyw
z zakresu bezpieczeństwa wyrobów technicznych oraz ochrony pracy, zdrowia i środowiska
na podstawie głosowania większościowego, przyspieszyło proces unifikacji. Nowe Podejście
polegało również na przyjęciu kilku założeń służących harmonizacji regulacji technicznych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej:
— harmonizacji podlegają wyłącznie podstawowe wymagania związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska,
— produkt spełniający postawione wymagania, co znajduje potwierdzenia w oznaczeniu
znakiem „CE", ma prawo byc wprowadzany do obrotu we wszystkich państwach Wspólnoty,
— przyjmuje się, że produkt spełnia podstawowe wymagania również wtedy, gdy jest
wytwarzany zgodnie z normami europejskimi (normami EN).
Od 1985 roku zostało uchwalonych około dwudziestu dyrektyw Nowego Podejścia,
Szczegółowe opracowanie wymagań technicznych dotyczących wyrobów można znaleźcS
w zharmonizowanych z dyrektywami normach europejskich, opracowywanych i ustanawianych na zlecenie Komisji przez komitety normalizacyjne:
— CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny),
— CENELEC (Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki),
— ETSI (Europejski Instytut Nonn Telekomunikacyjnych).
7. Priorytety i zadania związane z dostosowaniem wymagań technicznych do
standardów Unii Europejskiej
7.1, S t a n o w i s k o

Komisji

Europejskiej

Uwaga: Niniejszy punkt został opracowany na podstawie materiałów Komitetu Integracji
Europejskiej (KIE).
Wzajemne uznanie standardów i procedur zgodności jest istotnym elementem rynku
wewnętrznego. Wszelkie przeszkody dla swobodnego przepływu towarów pomiędzy państwami członkowskimi UE powinny być zniesione. W odniesieniu do barier technicznych
celowi temu ma służyć postępująca harmonizacja techniczna oraz wzajemne uznawanie
narodowych przepisów w obszarach niezharmonizowanych na poziomie wspólnotowym.
Obszar ten obecnie podlega stałemu zawężeniu równolegle do procesu harmonizacji.
Ma znaczenie narodowych przepisów technicznych, jako bariery dla handlu wewnątrz
wspólnotowego. Przepisy techniczne stanowiące przeszkodę dla swobodnego przepływu
towarów w obrębie Wspólnoty muszą bowiem podlegać ograniczeniom wynikającym
z Artykułu 36 Traktatu Rzymskiego o WE, tj. powinny one być proporcjonalne w stosunku
do zagrożenia, niedyskryminacyjne i nie mogą kreować nowych barier dla handlu
wewnątrz wspólnotowego.
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Dostosowanie wymagań technicznych oraz systemów oceny zgodności państw aplikujących do członkostwa w UE jest uznawane przez stronę wspólnotową za niezbędny
czynnik dostosowań w zakresie swobodnego przepływu towarów. Harmonizacja uregulowań dotyczących bezpieczeństwa produktów jest podstawą rozszerzenia rynku
y

wewnętrznego na kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Dla wsparcia wysiłków tych
krajów strona wspólnotowa wyszła z propozycją negocjacji Europejskich Porozumień
o Ocenie Zgodności.
W opinii o polskim wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej Komisja wyraża
wątpliwości co do zakresu wdrożenia dotyczącego harmonizacji technicznej do prawa
polskiego. Tylko część Dyrektyw Nowego Podejścia poddających harmonizacji wymagania
dotyczące bezpieczeństwa produktów przemysłowych w UE jest objęta harmonogramem
wdrażania na najbliższe lata. Komisja zaleca także przyspieszenie procesu zbliżania ustawodawstwa polskiego w zakresie dyrektyw sektorowych dotyczących przemysłu motoryzacyjnego, chemikaliów, żywności i farmaceutyków. W odpowiedzi na te zalecenia rząd
polski podjął inicjatywę polegającą na wyłonieniu grupy ds. Koordynacji polityki harmonizacji technicznej, która zaprogramuje oraz będzie monitorować projekt dostosowania polskiego systemu oceny zgodności z rozwiązaniami wspólnotowymi. Dostosowania
w zakresie standaryzacji i oceny zgodności należą do działań, które będą realizowane
zarówno w krótkim jak i średnim okresie.
7.2. P r i o r y t e t y

i zadania

średniookresowe

Niektóre priorytety krótkookresowe mają charakter pracy ciągłej i są działaniami
średniookresowymi. Określają one bowiem zadania wprowadzające w Polsce system oceny
zgodności kompatybilny z rozwiązaniami unijnymi w perspektywie roku 2000.
Priorytet 1
DZIAŁANIA DOSTOSOWAWCZE W DZIEDZINIE NORMALIZACJI I CERTYFIKACJI
Priorytet ten zakłada kontynuowanie działań normalizacyjnych i certyfikacyjnych w dziedzinie urządzeń technicznych objętych dyrektywami nowego i globalnego podejścia.
Instytucjami realizującymi jest Ministerstwo Gospodarki przy udziale Urzędu Dozoru
Technicznego.
Przewiduje się między innymi nowelizację kilku rozporządzeń Rady Ministrów, zarządzeń
Ministra Przemysłu dotyczących dozoru technicznego, trybu i zasad oznaczania trwałym
znakiem urządzeń technicznych dopuszczonych do obrotu itd.
Przewiduje się również opracowanie nowych i ujednolicenie istniejących aktów prawnych,
celem ustanowienia podstaw prawnych i instytucjonalnych dla działań systemowych w zakresie:
— notyfikacji jednostek,
— nadzoru rynku i odpowiedzialności producenta za wyrób,
— akredytacji jednostek badawczych i inspekcyjnych oraz personelu.
Osiągnięcie tych celów ma ułatwić realizacja 4-rech zadań:
Zadanie 1: Szkolenie personelu inspekcyjno-badawczego w zakresie wymagań i realizacji
ocen zgodności.
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Zadanie 2: Doskonalenie bezpieczeństwa urządzeń technicznych.
Zadanie 3: Tworzenie krajowego systemu kwalifikacji i certyfikacji personelu zaangażowanego w procesy wytwarzania urządzeń technicznych.
Zadanie 4: Rozwijanie certyfikacji systemów zapewnienia jakości w rozumieniu wymagań
dyrektyw europejskich w zakładach wytwarzających urządzenia techniczne.

Priorytet 2
DOSTOSOWANIE PRAWA POLSKIEGO W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI
Dostosowanie prawa polskiego w zakresie oceny zgodności do standardów UE
wymaga uwzględnienia kilkudziesięciu dyrektyw nowego podejścia oraz dyrektyw j e
zmieniających.
Konieczne są między innymi następujące zmiany legislacyjne:
— weryfikacja wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji
na znak bezpieczeństwa i oznaczanie tym znakiem pod kątem zbliżenia obszaru obowiązkowej
certyfikacji,
— nowelizacja ustawy o badaniach i certyfikacji idąca w kierunku wprowadzania
tolerancji producenta oraz możliwości wprowadzania trybu akredytacji jednostek certyfikujących personel i jednostek inspekcyjnych,
— ustanowienie docelowej ustawy o ocenie zgodności i określenie okresów przejściowych.
Istnieje również potrzeba powołania międzyresortowego koordynatora ds. polityki harmonizacji technicznej.
Priorytet 3
DOSTOSOWANIE PRAWA W ZAKRESIE DYREKTYWY MASZYNOWEJ
Celem jest pełne dostosowanie prawa polskiego w zakresie dyrektywy Rady 89/392/EWG
z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie zbliżenia praw państw członkowskich odnośnie
maszyn (zmienianej przez dyrektywy 91/368/EWG, 93/44/EWG oraz 93/68/EWG.
Dostosowanie prawa w zakresie ww. dyrektywy wymaga między innymi:
— zmiany charakteru funkcjonowania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
— ewentualnych zmian w Kodeksie pracy. Kodeksie cywilnym i administracyjnym.
Szerzej na temat tej dyrektywy ściśle związanej z bezpieczeństwem maszyn i urządzeń
górniczych, napisano w kolejnym punkcie.
Priorytet 4
DOSTOSOWANIE DO DYREKTYWY DOTYCZĄCEJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DO STOSOWANIA W OKREŚLONYCH PRZEDZIAŁACH NAPIĘĆ
Celem jest dostosowanie do dyrektyw Rady 73/23/EWG dotyczącej „urządzeń elektrycznych zaprojektowanych do stosowania w określonych przedziałach napięć".
Osiągnięcie tego celu będzie możliwe jeżeli równolegle będą wdrażane:
— dyrektywy ramowe o odpowiedzialności za wadliwy wyrób, o ogólnym bezpieczeństwie
wyrobów i o wymianie informacji,
— norm towarzyszących: maszynowej, o kompatybilności elektromechanicznej,
— nonn zharmonizowanych z omawianą dyrektywą itd.
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Konieczne są również zmiany instytucjonalne, między innymi:
— zmiana charakteru funkcjonowania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
— powołanie jednostki notyfikującej do spraw Dyrektywy Niskonapięciowej.
Wymagane są również zmiany w Kodeksach: pracy, cywilnym oraz administracyjnym.

Priorytet 5
DOSTOSOWANIE PRAWA W ZAKRESIE NORMALIZACJI, CERTYFIKACJI I UZNANIA PRODUKTU
Pełne dostosowanie prawa polskiego do wymagań prawa europejskiego w zakresie
normalizacji, certyfikacji i uznania produktów.
Część priorytetu tj. dostosowanie przepisów dotyczących dopuszczania do stosowania
w zakładach górniczych maszyn i urządzeń oraz środków strzałowych i sprzętu
strzałowego do wymagań prawa wspólnotowego, pozostaje w zakresie właściwości
Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
Prawo polskie w zakresie normalizacji, certyfikacji i uznania produktów musi być
dostosowane do następujących dyrektyw UE:
— nr 89/392/EWG z dnia 14 czerwca 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów
prawnych państw członkowskich dotyczących maszyn (z późniejszymi zmianami).
— nr 93/15/EWG z dnia 2 kwietnia 1993 r. w sprawie zharmonizowania postanowień
0 wprowadzeniu do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych dla celów cywilnych,
— nr 94/9AVE w sprawie dostosowania praw w państwach członkowskich dotyczących
wyposażenia i systemów zabezpieczających do użytku w atmosferze potencjalnego wybuchu
(ATEX),
— nr 89/336/EWG dot. kompatybilności elektromagnetycznej,
— nr 73/23/EWG dot. niskich napięć.
Jednostkami realizującymi jest Ministerstwo Gospodarki oraz Prezes Wyższego Urzędu
Górniczego jako instytucja współpracująca.
W punkcie 3.3 zamieszczono wykaz ważniejszych ustaw, rozporządzeń, zarządzeń
obowiązujących w górnictwie.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 27, poz. 96 z późn.
zm.) w art. i 11 Jak Już wcześniej napisano stanowi, że Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
dopuszcza do stosowania w zakładach górniczych maszyny, urządzenia, środki strzałowe oraz
sprzęt strzałowy. Rodzaje maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych i sprzętu
strzałowego, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga dopuszczenia określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1994 r. w sprawie dopuszczania do
stosowania w zakładach górniczych maszyn, urządzeń i materiałów oraz środków strzałowych
1 sprzętu strzałowego (Dz.U. nr 92, poz. 434). Zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia
dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych podlegają:
— rodzaje maszyn, urządzeń i materiałów, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
— inne określone w załączniku nr 1 rodzaje maszyn, urządzeń i materiałów przeznaczonych do pracy w pomieszczeniach lub strefach, w których istnieje możliwość powstania
niebezpiecznych koncentracji metanu, pyłu węglowego, par ropy naftowej, gazu ziemnego
lub innych mieszanin wybuchowych, jeżeli ich stosowanie może stwarzać zagrożenie
wybuchem,
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rodzaje maszyn, urządzeń i materiałów, które nie zostały objęte wykazami wyrobów
podlegającycli obowiązkowi zgłoszenia do certyfikacji wyrobu na znak bezpieczeństwa,
zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia,
— wszystkie rodzaje środków strzałowycłi i sprzętu strzałowego.
Szczeg^owe propozycje zmian legislacyjnych w zakresie dopuszczania do stosowania
maszyn, urządzeń oraz środków strzałowych i sprzętu strzałowego będzie można
sformułować po przyjęciu ustawy o krajowym systemie oceny zgodności oraz o zmianie
niektórych ustaw przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki.
7.3. P r i o r y t e t y

1 zadania

krótkookresowe

1. Przygotowanie ramowej ustawy regulującej kwestie oceny zgodności przez Ministerstwo
Gospodarki do końca maja 1998 r. Założenia do projektu ustawy zostały opracowane
jeszcze w grudniu 1997 r. i przekazane przedstawicielom Komisji Europejskiej podczas
posiedzenia Podkomitetu ds. Przemysłu i Handlu w dniu 12 grudnia 1997 r. z prośbą
o zaopiniowanie. W lutym br. Komisja Europejska przekazała pozytywną ocenę przedłożonych
założeń stwierdzając, że stanowią one właściwą podstawę do realizacji postanowień Protokołu
Europejskiego Porozumienia o Ocenie Zgodności. Uwagi ekspertów unijnycłi zostaną uwzględnione przy przygotowaniu tekstu projektu ustawy. Projekt ten został przekazany przez
Ministerstwo Gospodarki do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w lipcu 1998 r.

2. Powołanie grupy ds. koordynacji polityki harmonizacji technicznej w Polsce.
3. Przygotowanie projektu wdrożenia dyrektyw 85/374/EWG o odpowiedzialności za
szkody wyrządzone przez produkty o właściwościacłi niebezpiecznych w formie nowelizacji
Kodeksu cywilnego; zadanie będzie realizowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i działającą przy nim Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego.
4. Przygotowanie projektu wdrożenia Dyrektyw o ogólnym bezpieczeństwie produktu
przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
7.4. P r o j e k t

ustawy

o krajowym

systemie

zgodności

Projekt „ustawy o krajowym systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw,,
z dnia 28 lipca 1998 r. określa funkcjonowanie krajowego systemu oceny zgodności,
uprawnienia krajowej jednostki akredytującej, zasady uznawania kompetencji jednostek
certyfikujących, inspekcyjnych, laboratoriów badawczych i pomiarowych oraz upoważniania,
tych jednostek do podejmowania działań w zakresie oceny zgodności.
— Celem krajowego systemu oceny zgodności jest zapewnienie, aby do obrotu wprowadzane były wyłącznie wyroby spełniające zasadnicze wymagania bezpieczeństwa, określone
w odrębnych przepisach.
— W ramach krajowego systemu oceny zgodności dokonuje się oceny zgodności
wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa, specyfikacjami technicznymi oraz
innymi wymaganiami, mającymi zastosowanie do wyrobów wprowadzanych do obrotu na
mocy odrębnych przepisów, a także oceny zgodności systemów jakości i zarządzania.
— Pod pojęciem zasadnicze wymagania bezpieczeństwa w myśl projektu ustawy
o krajowym systemie zgodności rozumie się wymagania ustanowione w odrębnych przepisach
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wprowadzających do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektyw Unii Europejskiej
uchwalonych zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Wspólnot Europejskich z dnia
7 maja 1989 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji,
— Znak zgodności — jest to określony odrębnymi przepisami zastrzeżony znak,
informujący, że zapewniono, w sposób zgodny z ustalonym trybem oceny zgodności,
odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
bezpieczeństwa, specyfikacjami technicznymi lub innymi wymaganiami.
W omawianym projekcie ustawy przewiduje się „wariantowo":
— utworzenie Polskiego Centrum Akredytacji, które ma być jednostką organizacyjną
posiadającą osobowość prawną. Nadzór nad Centrum ma sprawować Minister Gospodarki
(Wariant I),
— utworzenie Rady ds. Akredytacji, która ma być organem doradczym i opiniodawczym
Ministra Gospodarki w zakresie funkcjonowania krajowego systemu zgodności oraz sprawowania nadzoru nad Centrum (Wariant I),
— w przypadku Wariantu II przewiduje się, że Minister Gospodarki, w drodze rozporządzenia, powierzy wybranej osobie prawnej wykonanie zadań krajowej jednostki akredytacyjnej, określając zasady wykonywania tych zadań.
Z uwagi na to, że ustawa nie została jeszcze ustanowiona, trudno omawiać rozwiązania
szczegółowe tej ustawy.

8. Obowiązujące w UE akty prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń
górniczych
8.1. D y r e k t y w y

dotyczące

bezpieczeństwa

maszyn

W Unii Europejskiej obowiązują następujące akty prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn:
— Dyrektywa Rady 89/392/EEC z 14 czerwca 1989 r. o zbliżeniu praw dotyczących
maszyn w państwach członkowskich (OJ LI83, 29/06/89 p. 9) oraz akty wprowadzające
zmiany do tej dyrektywy.
— Dyrektywa Rady 91/368/EEC z 20 czerwca 1991 r. zmieniająca dyrektywę 89/392/EEC
o zbliżeniu praw dotyczących maszyn w państwach członkowskich (OJ L198, 22/07/91 p. 16).
— Dyrektywa Rady 93/44/EEC z 14 czerwca 1993 r. zmieniająca dyrektywę 89/392/EEC
o zbliżeniu praw dotyczących maszyn w państwach członkowskich (OJ L175, 19/07/93 p. 12).
— Dyrektywa Rady 93/68/EEC z 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy (OJ L220,
30/08/93 p. 1).
8.2. Z a k r e s

stosowania

dyrektywy

maszynowej

1. Zakres wyrobów podlegających tej dyrektywie jest bardzo szeroki, ma ona zastosowanie
do wszelkich urządzeń mechanicznych, w skrócie określanych jako „maszyny". Artykuł 1
Dyrektywy definiuje maszyny, które podlegają jej przepisom, a jednocześnie wylicza
kilkanaście rodzajów urządzeń, które są wyłączone z zakresu jej obowiązywania.
2. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa, które spełniać muszą wszystkie maszyny lub
poszczególne ich rodzaje zawarte są w obszernym Załączniku I do Dyrektywy.
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3. Artykuł 8 przewiduje różne sposoby stwierdzenia, że wyrób spełnia wymagania
zawarte w Dyrektywie:
— w przypadku większości maszyn wystarczy sporządzenie przez producenta (lub jego
upoważnionego przedstawiciela we Wspólnocie) odpowiedniej dokumentacji technicznej
opisanej w Załączniku V oraz podpisanie deklaracji zgodności zawierającej elementy
wymienione w załączniku II;
— wobec maszyn wymienionych w Załączniku IV wymagana jest bardziej złożona procedura
związana z udziałem tzw. jednostek notyfikowanych, czyli wyznaczonych przez państwa członkowie instytucji uprawnionych do certyfikowania wyrobów w zakresie zgodności z Dyrektywą;
— jeśli wyrób produkowany jest zgodnie ze zharmonizowanymi normami europejskimi
EN, których oznaczenia zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE i które zostały
przeniesione do systemu norm danego państwa członkowskiego, producent (lub jego upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie) może, według swojego uznania:
• zdeponować dokumentację techniczną w odpowiedniej jednostce notyfikowanej,
• przedstawić dokumentację techniczną jednostce notyfikowanej do zatwierdzenia,
• poddać egzemplarz wyrobu badaniu typu EC opisanemu w Załączniku VI,
Jeżeli wyrób jest produkowany w całkowitej zgodności z odpowiednimi zharmonizowanymi normami EN, lub takie normy nie istnieją, musi zostać poddany badaniu typu EC.
We wszystkich powyższych przypadkach konieczne jest sporządzenie odpowiedniej deklaracji
zgodności (według Załącznika II).
4. Po spełnieniu przewidzianych przez Dyrektywę wymagań i podpisaniu deklaracji zgodności
produkt należy oznaczyć znakiem CE w formie przedstawionej w Załączniku III.
5. Maszyna, która spełnia wymagania Dyrektywy może być wprowadzona na rynek
dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przyjmuje się, że maszyna oznaczona
znakiem CE i opatrzona deklaracją zgodności spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa.
Jednakże Dyrektywa upoważnia i zobowiązuje państwa członkowskie do podjęcia środków
mających na celu zapobieganie wprowadzaniu na rynek maszyn stanowiących zagrożenie
dla bezpieczeństwa i oznaczonych bezpodstawnie znakiem CE.
6. Dyrektywa ma zastosowanie do maszyn, określając dla nich podstawowe wymogi
w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z opisem w Załączniku I. Należy
ją również stosować do urządzeń bezpieczeństwa, wprowadzanych na rynek oddzielnie.
7. Na użytek omawianej Dyrektywy, termin maszyna oznacza zestaw połączonych
wzajemnie części lub podzespołów, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, przy czym
odpowiednie człony wykonawcze, obwody sterowania i zasilania itp., połączone są w całość
dla wykonania konkretnej czynności, szczególnie dla przetwarzania, obróbki, przemieszczania
lub pakowania materiałów.
8. Termin „maszyna" obejmuje również zespół maszyn połączonych i sterowanych tak,
aby służąc do osiągnięcia tego samego celu funkcjonowały jako jedna całość. Maszyna to
również sprzęt wymienny, modyfikujący funkcjonowanie maszyn, umieszczany na rynku
w celu zamontowania go w maszynie lub szereg różnych maszyn, przez samego obsługującego, o ile sprzęt ten nie jest częścią zapasową lub narzędziem.
9. Na użytek Dyrektywy urządzenia bezpieczeństwa oznaczają element maszyny nie
będący sprzętem zamiennym, oferowany na rynku przez producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela ustanowionego we Wspólnocie, dla wypełnienia podczas eksploatacji funkcji
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zabezpieczającej, której niespełnienie zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu osób narażonych
na działanie maszyny.
10. Zgodnie z art. 1 omawianej Dyrektywy wynika, że z zakresu jej obowiązywania
wyłączony jest górniczy sprzęt wyciągowy. Wszystkie pozostałe maszyny i urządzenia
górnicze w tym pojazdy wykorzystywane w przemyśle wydobywczym podlegają Dyrektywie Rady 89/392/EEC z dnia 14 czerwca 1989 r. wraz z późniejszymi zmianami
podanymi w dyrektywach 91/368/EEC z 91 r., 93/44/EEC z 1993 r,
8.3. Z a ł ą c z n i k i

do

Dyrektywy

maszynowej

Omawiana dyrektywa odwołuje się do 7 załączników o podanych poniżej tytułach.
Załącznik I: Podstawowe wymogi bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia dotyczące konstrukcji i produkcji maszyn oraz urządzeń bezpieczeństwa.
Załącznik II: Treść deklaracji zgodności EC dla maszyn.
Załącznik III: Oznaczenie zgodności CE.
Załącznik IV: Rodzaje maszyn i urządzeń bezpieczeństwa wymagające zastosowania
procedur, o których mowa w art. 8 dyrektyw.
Załącznik V: Deklaracje zgodności EC.
Załącznik VI: Badanie typu EC.
Załącznik VII: Minimalne kryteria brane pod uwagę przez państwa członkowskie przy
notyfikowaniu jednostek.
Wymienione załączniki dokładnie określają nie tylko podstawowe wymagania techniczne dotyczące bezpieczeństwa maszyn ale również bardzo szczegółowo podają
jakie informacje musi zawierać deklaracja zgodności maszyny z omawianą dyrektywą,
sposób oznaczania zgodności CE jak również jakie warunki musi spełniać jednostka
organizacyjna, jej zwierzchnik oraz pracownicy odpowiedzialni za przeprowadzenie
testów zgodności.

9. Wnioski końcowe
1. Polska w najbliższych 2—3 latach będzie musiała dostosować swoje prawo do
standardów Unii Europejskiej w tym wdrożyć kilkanaście Dyrektyw Nowego Podejścia.
Do chwili obecnej Unia Europejska wprowadziła około dwudziestu Dyrektyw Nowego
Podejścia będących regulacjami prawnymi obowiązującymi we wszystkich krajach Unii
odnoszącymi się do dużych grup wyrobów.
Ich istota polega na tym, że:
— harmonizacji podlegają wyłącznie podstawowe wymagania techniczne związane z bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska,
— produkt, który spełnia wymagania Dyrektyw Nowego Podejścia i oznaczony jest
znakiem zgodności „CE" ma prawo być wprowadzony na rynek dowolnego państwa
członkowskiego Wspólnoty,
— przyjmuje się, że produkt spełnia podstawowe wymagania również wtedy, gdy
wytwarzany jest zgodnie z odpowiednimi normami technicznymi (normami europejskimi
EU) zharmonizowanymi z tymi dyrektywami.
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2. Konieczne będzie również:
— szkolenie personelu inspekcyjno-badawczego w zakresie wymagań i realizacji ocen
zgodności,
— stworzenie krajowych systemów kwalifikacji i certyfikacji personelu zaangażowanego
V procesy wytwarzania urządzeń technicznych,
— rozwijanie certyfikacji systemów jakości w rozumieniu wymagań dyrektyw europejskich w zakładach wytwarzających urządzenie techniczne,
— opracowanie zasad budowy systemów bezpieczeństwa określonych obiektów technicznych i zarządzania tymi systemami.
3. Konieczne będzie również opracowanie nowych i ujednolicenie istniejących aktów
prawnych (ustaw, rozporządzeń), celem ustanowienia podstaw prawnych i instytucjonalnych
dla działań systemowych w zakresie:
— notyfikacji jednostek,
— nadzoru rynku i odpowiedzialności producenta za wyrób,
— akredytacji jednostek badawczych i inspekcyjnych oraz personelu,
— zmiany charakteru funkcjonowania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,
— ewentualnych zmian w Kodeksie pracy, Kodeksie cywilnym, Kodeksie administracyjnym itd.
4. Warunkiem powodzenia ogromnego przedsięwzięcia jakim jest dostosowanie polskiego
prawa obowiązującego w technice do wymagań Unii Europejskiej jest również przekonanie
podmiotów gospodarczych, konkurujących ze sobą, że jest to w ich interesie. Będzie tak
wtedy gdy oddziaływanie i stosowanie ustaw oraz innych aktów normatywnych z zakresu
bezpieczeństwa będzie wynikać z funkcji tych aktów jako optymalnych rozwiązań prawnych,
organizacyjnych i technicznych. Motywacją przestrzegania aktów normatywnych z zakresu
bezpieczeństwa będzie w pierwszym rzędzie świadomość wszystkich zainteresowanych stron,
że proponowane rozwiązania odpowiadają nie tylko potrzebom i oczekiwaniom społecznym,
ale również mogą przynieść korzys'ci ekonomiczne. Jednakże gdy podmioty gospodarcze
będą chciały maksymalizować zysk kosztem bezpieczeństwa, to muszą pamiętać, że
ustawy oraz związane z nimi rozporządzenia i zarządzenia przewidują przymus państwowy, który wymusi na nich przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa.
5. Znajomość prawa polskiego i Unii Europejskiej obowiązującego w technice jest warunkiem
koniecznym dla podejmowania racjonalnych decyzji związanych z projektowaniem, wytwarzaniem
(produkcją) a zwłaszcza zakupem oraz eksploatacją maszyn i urządzeń górniczych.
Konieczność dostosowania polskiego stanu prawnego do wymagań Unii Europejskiej
stwarza możliwości optymalizacji wymagań z zakresu bezpieczeństwa z punktu widzenia
minimalizacji kosztów eksploatacji górniczych systemów maszynowych.
Warunkiem koniecznym racjonalnego wykorzystania realnych możliwości zmian obowiązujących przepisów bezpieczeństwa jest opracowanie metod i środków pozwalających
na określenie, osiąganie, utrzymanie i nadzorowanie akceptowalnego poziomu ryzyka, co
z kolei wiąże się z metodami kształtowania bezpieczeństwa, określaniem wpływu procesów
eksploatacji na stan bezpieczeństwa tych systemów itd.
6. Dopuszczanie (oceny zgodności) maszyn i urządzeń (wyrobów) stosowanych w zakładach górniczych i nie objętych Dyrektywami Nowego Podejścia, powinno pozostać
w zakresie właściwości Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Szczegółowe propozycje
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zmian legislacyjnych w zakresie dopuszczania (ocen zgodności) tych wyrobów jak również
usług badawczych, ekspertyzowych i innych będzie można sformułować po ustanowieniu
ustawy o krajowym systemie zgodności oraz o zmianie niektórych ustaw w tym prawa
górniczego i geologicznego, przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki.
7. Dyrektywa maszynowa 89/392/EEC obejmuje prawie wszystkie maszyny i urządzenia
górnicze w tym również pojazdy wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. Z uwagi na to,
że z zakresu obowiązywania Dyrektywy jest wyłączony górniczy sprzęt wyciągowy to w interesie
polskiego przemysłu górniczego jest włączenie się do opracowania Dyrektywy wyciągowej.
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Safety of machines and mining installations in the light of the
European Union law
Abstract
In the paper problems connected with safety of macłiines and mining installations in
the light of the European Union law have been presented. Benefits and hazards resulting
from the admission of Poland to the European Union were discussed. Legał state, origin
and principles of law creation in Poland and the European Union were presented. Special
attention was paid on priorities and tasks connected with necessity of adjustment of machinę
and mining installations safety requirements to the European Union standards. The paper
includes also a discussion on the Machinę Directive No 89/392 which except mine hoists
concerns all machines and mining installations among these vehicles applied in mines.
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Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy
Słowa kluczowe
Wypadki przy pracy - koszty wypadków - straty spowodowane
skutki wypadków

wypadkami — ekonomiczne

Streszczenie
W referacie przedstawiono metodę obliczania ekonomicznych skutków wypadków
przy pracy, które stanowią koszty i straty ponoszone przez zakład pracy, koszty obciążające
Zakład Ubezpieczeń Społecznycłi, służbę zdrowia oraz straty gospodarki narodowej,
wynikające z utraconycłi możliwości produkcyjnycłi poszkodowanego, a także koszty
i straty ponoszone przez poszkodowanego i rodzinę. W referacie zamieszczono przykłady
zastosowania metody do obliczania kosztów i strat dla 62 wypadków przy pracy, które
wydarzyły się w trzecłi kopalniacłi węgła kamiennego w latacłi 1992—1995. Wyniki
obliczeń przeprowadzonych dla wypadków zaistniałych w wybranej kopalni, określające
całkowite straty i koszty kopalni na około 12% całości strat i kosztów spowodowanych
przez te wypadki, wskazują na konieczność wywierania również zewnętrznych ekonomicznych nacisków na zakład pracy w celu podejmowania działań zapobiegających
wypadkom.

1. Wstęp
Wraz z rozwojem techniki i technologii proste sposoby zapobiegania wypadkom przy
pracy zaczynają się wyczerpywać, stąd też profilaktyka wypadkowa staje się coraz kosztowniejsza. W tej sytuacji kierownictwa zakładów pracy zwracają większą uwagę na
ekonomiczną efektywność stosowanych środków zapobiegawczych oraz na metody pozwalające na taką ocenę. Aby istniała możliwość oceny ekonomicznej efektywności profilaktyki
należy wziąć pod uwagę nie tylko koszty podejmowanych działań i stosowanych środków,
ale również skutki ekonomiczne tych zdarzeń, którym profilaktyka powinna zapobiec. Biorąc
pod uwagę powyższe stwierdzenia przyjęto, że istnieje potrzeba opracowania metody
obliczania ekonomicznych skutków wypadków przy pracy, oraz sprawdzenia możliwości
jej zastosowania. Celem niniejszego referatu jest przedstawienie rezultatu prac nad taką
metodą oraz przedstawienie wyników obliczeń skutków ekonomicznych wypadków przy
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pracy w podziemnych zakładach górniczych. Należy podkreślić, że częściowo przy okazji
opracowywania metody i sprawdzania możliwości jej zastosowania oszacowano całościowe
skutki ekonomiczne wypadków przy pracy w jednej z kopalń, z której zaczerpnięto przykłady
do obliczeń. Podkreśla się jednak, że wybrane przykłady miały na celu przede wszystkim
sprawdzenie możhwości realizacji metody w stosunku do pojedynczych wypadków przy
pracy i wybranych do obliczeń wypadków nie można traktować jako reprezentatywnych
ilościowo dla wszystkich wypadków zaistniałych w analizowanych kopalniach. Pomimo
tych zastrzeżeń dokonano pewnych uogólnień, pozwalających na oszacowanie całościowych
kosztów i strat spowodowanych wypadkami, przyjmując możliwość, że wielkości te mogą
być obarczone dużym błędem.
Skutki ekonomiczne wypadków przy pracy rozumiano możliwie szeroko, jako
skutki wykraczające poza przedsiębiorstwo, gdzie wypadek się zdarzył. Obok kosztów
i strat ponoszonych przez zakład pracy, do obliczanych wielkości zaliczono koszty
obciążające Zakład Ubezpieczeń Społecznych, służbę zdrowia, straty dla gospodarki
narodowej wynikające z utraconych możliwości produkcyjnych poszkodowanego, a także koszty i straty ponoszone przez poszkodowanego i jego rodzinę. Skutki ekonomiczne
wypadków przy pracy obliczono na przykładach 62 wypadków, które zaistniały w trzech
kopalniach węgla w latach 1992 do 1995, stosując do obliczeń dane finansowe
z 1995 roku.

2. Przedstawiane w literaturze metody obliczeń skutków ekonomicznych wypadków
przy pracy
Nieocenionym źródłem informacji o pracach nad metodami obliczeń ekonomicznych
skutków wypadków przy pracy jest książka Sobczak-Rusteckiej (Sobczak-Rustecka 1973),
w której Autorka przedstawia chronologicznie rozwój badań nad omawianym zagadnieniem
w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i Polsce do początku lat siedemdziesiątych.
Autorka przedstawia między innymi prace Anasiewicza z lat sześćdziesiątych, których
wynikiem było: ustalenie wpływu wypadków przy pracy na obniżenie dochodu narodowego, dokonanie podziału i systematyki całkowitych skutków ekonomicznych wywołanych wypadkiem, podanie metody i sposobu obliczania całkowitych strat ekonomicznych wynikłych z wypadku przy pracy. Należy podkreślić, że Anasiewicz badaniami
objął 11 kopalń węgla kamiennego analizując 595 wypadków, ale badania te w dużej
części straciły na aktualności przede wszystkim ze względu na zmiany zaszłe w systemie
ekonomicznym. Bardziej współczesna literatura charakteryzuje się przede wszystkim
brakiem zgodności w poglądach na wielkość i znaczenie kosztów wypadków dla prawidłowej działalności przedsiębiorstwa, dla uzyskiwania przez przedsiębiorstwo korzyści,
a także brakiem zgodności co do rodzajów kosztów składających się na koszty wypadków.
Leopold i Leonard (Leopold, Leonard 1987), badając wpływ kosztów wypadków na
realizację celów przedsiębiorstw budowlanych w Wielkiej Brytanii uznali, że wpływ
ten nie jest znaczący. Przede wszystkim do badań przyjęli koszty wypadków mające
znaczenie tylko dla przedsiębiorstw, a więc wykluczyli z obliczeń koszty i straty
ponoszone przez społeczeństwo, które według nich samych mogą sięgać aż do 90%
skutków ekonomicznych wypadków. Z pozostałych 10% kosztów trudno wyciągać według
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powołanych

Autorów

prawidłowe

wnioski,

ponieważ

duża częsc

tych

kosztów

jest

trudna do związania z konkretnymi wypadkami, a więc „rozpuszczona" zostaje w innych
kosztach. Inna częśc kosztów w ogóle nie jest możHwa do ustalenia; należą do nich
koszty pogorszenia obrazu finny w społeczeństwie, co może zaważyć np. na liczbie
klientów,

na łatwości

znalezienia pracowników

i na współpracy

pomiędzy

firmami.

Pozostała część kosztów wypadków, łatwa do uchwycenia przez służby finansowe firmy,
nie jest na tyle znacząca, aby stać się bodźcem do zwiększania nakładów na prewencję.
Autorzy stwierdzili, że jedynie duże firmy mogą mieć nadzieję na zmianę kosztów
ubezpieczenia przez zmniejszenie wskaźników wypadkowości. Nie dotyczy to małych
firm, ponieważ składka ubezpieczeniowa zależy od średnich wyników w branży lub
konkretnym zawodzie. Do bardzo podobnych wniosków doszedł również Laufer (Laufer
1987) przeprowadzając badania w firmach budowlanych Izraela.
Inne zdanie prezentują Rundmo i Soderqvist

(Rundmo, Soderąuist

1994),

którzy

prowadzili badania w norweskich i szwedzkich firmach produkujących meble. Autorzy
zbudowali dwa modele służące do obliczeń kosztów wypadków wewnątrz przedsiębiorstwa,
a mianowicie: model zwany

„wyceną rynkową", oparty na obliczanych

podstawie danych z zakładu pracy oraz model zwany

kosztach

na

„rezerwowo-wydajnościowym".

Drugi z wymienionych modeli zakłada posiadanie przez zakład rezerw wydajnościowych,
których „nieświadome" wykorzystanie pozwala na zatarcie śladów po zakłóceniach związanych z wypadkiem i tym samym nie pozwala prawdziwie ocenić j e g o finansowych
skutków. Proponowany

przez Autorów model pozwala oczywiście

na

uwzględnienie

rezerw i pokazuje prawdziwe koszty wypadków, które zdaniem autorów są na tyle
istotne, że świadomość o ich prawdziwej wielkości może stanowić motywację do zwiększania wydatków na profilaktykę przez zarząd przedsiębiorstwa. Podobne oceny zawarte
są w pracy Brody, Letourneau, Poirier (Brody i in. 1990), którzy na podstawie badań
przeprowadzonych w przedsiębiorstwach Kanady uznali, że najważniejszym problemem
warunkującym zwiększenie bezpieczeństwa pracy jest znalezienie metody umożliwiającej
realną ocenę kosztów wypadków, przez określenie tzw. kosztów ukrytych, które są na
tyle duże, że ich dokładne obliczenie

może spowodować

zwiększenie

nakładów

na

prewencję przez przedsiębiorstwa. Jeszcze inne podejście do zagadnienia kosztów B H P
prezentuje Harms-Ringdahl

(Harms-Ringdahl

1990) wywodząc potrzebę

nakładów

na

działalność profilaktyczną nie tyle z oceny strat spowodowanych przez wypadki, wyrażoną
ekonomicznie, co z analizy poprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie
np. organizacji pracy, przepływu materiału, na którym

wykonuje się operacje

tech-

nologiczne itd. Zdaniem Autora dopiero przeprowadzona analiza techniczno-organizacyjna
daje podstawy do porównań kosztów i korzyści proponowanych na podstawie analizy
zmian, prowadzących do bezpieczniejszej pracy w zakładzie.
Collinson (Collinson 1990) oraz Robinson i Drury (Robinson, Drury 1992) zajmowali
się ekonomicznymi skutkami wypadków przy pracy w kopalniach węgla kamiennego Wielkiej
Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Collinson

podkreśla, że znajomość kosztów i strat

związanych z wypadkami nie jest podstawowym, ale jednym z istotnych motywów działalności
zapobiegających wypadkom, ponieważ pozwala na zastosowanie metod maksymalizujących
efektywność wydatkowanych na profilaktykę środków finansowych. Collinson ograniczając
swoje zainteresowanie do problemów związanych bezpośrednio z zakładem
Sekcja I V
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stwierdza, że głównymi składnikami ekonomicznycłi skutków wypadków przy pracy są
straty wydobycia, spowodowane przerwami w procesie produkcyjnym oraz zniszczenia
maszyn, urządzeń i wyrobisk górniczycli. Robinson i Drury anałizowali ekonomiczne skutki
wypadków przy pracy w podziemnym zakładzie górniczym w 1998 roku, leżącym blisko
miasta Benton w USA. W omawianym zakładzie górniczym wydobywano 6000 t/dobę
węgla prowadząc tylko jeden przodek ścianowy, zatrudniając ogółem 352 osoby, osiągając,
wydajność około 17 t/rbdn. Badania skutków ekonomicznych objęły nie tylko wypadki
przy pracy, ale również niebezpieczne zdarzenia, a więc takie, które nie zakończyły się
zranieniem lub śmiercią pracownika, ale spowodowały zakłócenia procesu produkcyjnego
oraz poważne zagrożenie zdrowia i życia pracownika. Wyniki prowadzonycłi badań wykazały,
że skutki ekonomiczne wypadków przy pracy stanowiły około 30% strat i kosztów
ponoszonych przez kopalnię w analizowanym zakresie. Pozostałe 7 0 % było wynikiem
niebezpiecznych zdarzeń, które nie spowodowały urazów pracowników. Obliczone skutki
ekonomiczne zaskoczyły swoim ogromem tak zarząd kopalni jak i prowadzących badania.
Obciążały one koszt produkcji jednej tony węgla w wysokości 5 dolarów, sięgając ogółem
kwoty ponad 9 milionów dolarów rocznie.
W literaturze można spotkać również interesujące dyskusje na temat struktury skutków
ekonomicznych wypadków przy pracy. Część Autorów bierze pod uwagę jedynie koszty
wypadków ponoszone przez przedsiębiorstwo, ograniczając się do stosowanych systemów
księgowania i jak Veltri (Veltri 1990), poprzez proponowany system analiz wewnątrz
przedsiębiorstwa, starają się określić rzeczywisty wpływ wypadków na osiągany zysk przez
firmę. Inni Autorzy, jak już wspomniani Leopold i Leonard uważają, że koszty wypadków
ponoszone przez firmę, w której zdarzył się wypadek stanowią nie więcej niż dziesięć
procent realnych kosztów wypadków, a jako główne koszty wymieniają straty możliwości
produkcyjnych pracownika, które mógłby osiągnąć do czasu przejścia na emeryturę. Wymienieni Autorzy twierdzą, że główne straty i koszty ponosi społeczeństwo oraz sam
poszkodowany i jego rodzina. Podobną ocenę prezentuje Klen (Klen 1989) na podstawie
badań kosztów wypadków w leśnictwie Finlandii, wskazując na istotną wielkość strat
i kosztów ponoszonych przez narodową gospodarkę i budżet państwa reprezentowany przez
administrację. Oblicza te straty nie bezpośrednio poprzez wielkość straconych możliwości
produkcyjnych poszkodowanego, ale poprzez obliczenie zmniejszenia wielkości podatków
płaconych przez poszkodowanego, co związane jest z jego zmniejszonymi możliwościami
zarobkowymi. Niezależnie od różnorodności poglądów wymienionych Autorów, a nawet
odmienności we wnioskach z przeprowadzanych badań, cytowana literatura stanowiła istotne
wskazówki dla opracowania metody obliczania ekonomicznych skutków wypadków przy
pracy.
3. Metoda obliczania ekonomicznych skutków wypadków przy pracy
3.1. O p i s
przy

ogólny

pracy

dla

proponowanej
potrzeb

metody.

obliczania

ich

Klasyfikacja
skutków

wypadków

ekonomicznych

W referacie zaproponowano metodę obliczania skutków ekonomicznych
przy pracy, która obejmuje możliwie najszerszy zakres tych skutków,
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wykraczając poza przedsiębiorstwo, ponieważ trudno z góry przesądzać, jakie czynniki
ekonomiczne spowodowane wypadkiem będą wpływały na decyzje zarządów przedsiębiorstwa o podejmowaniu działań zapobiegającycłi wypadkom. Oczywiście stosując omawianą metodę do konkretnycłi celów można obliczać tylko takie wielkości, które są
w danej sytuacji potrzebne. Przy obliczaniu ekonomicznych skutków wypadków uwzględniono

tak koszty jak

i straty związane

z wypadkami.

rozumie się wszelkiego rodzaju wydatki finansowe

Przez

koszty

wypadku

i rzeczowe, ponoszone

z tytułu

wypadku przez zakład pracy oraz inne instytucje na rzecz poszkodowanego, jego rodziny
lub osób trzecicłi. Stratami spowodowanymi wypadkami przy pracy nazywa się utracone
przez zakład pracy,

gospodarkę

narodową,

samego poszkodowanego

i jego

rodzinę

korzyści, wynikające z przejściowej lub całkowitej niezdolności do pracy poszkodowanego
lub jego śmierci. Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy K są sumą poszczególnych
składników strat i kosztów.
K = Ki + K2 + K3 + K4
gdzie:
Ki — straty i koszty ponoszone przez zakład pracy,
K2 — koszty ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
K3 — straty i koszty ponoszone przez inne działy gospodarki narodowej,
K4 — straty i koszty ponoszone przez poszkodowanego i jego rodzinę.
Prawie każdy wypadek przy pracy powoduje inne skutki ekonomiczne tak w przedsiębiorstwie jak i poza nim, inne są też straty i koszty dla poszkodowanego i j e g o
rodziny. Wydaje się, że podstawowym czynnikiem powodującym zróżnicowanie skutków
ekonomicznych jest ogólnie biorąc ciężkość urazu, określana przez długość

okresu

niezdolności do pracy poszkodowanego. W związku z powyższym pogrupowano wypadki
w sześć kategorii,

zgodnie z obowiązującym przed laty w Polsce podziałem wypadków

ze względu na ciężkość urazu. Taki podział pozwala na pewne uporządkowanie wypadków ze względu na podstawowy parametr opisujący wypadek i jego ekonomiczne
skutki jakim jest, jak

wspomniano,

okres niezdolności

do pracy. Pozwala

na porównywanie wyników obliczeń dokonywanych aktualnie z obliczeniami

również
wyko-

nanymi w latach siedemdziesiątych i wcześniej. Podział wypadków na kategorie przedstawia się

następująco:

— I kategoria

— wypadki powodujące do 3 dni niezdolności do pracy,

—

II kategoria

— wypadki powodujące od 4 do 28 dni niezdolności do pracy,

—

III kategoria — wypadki powodujące od 29 do 91 dni niezdolności do pracy,

—

IV kategoria — wypadki powodujące ponad 91 dni niezdolności do pracy bez inwalidztwa,

— V kategoria

— wypadki powodujące ponad 91 dni niezdolności do pracy z inwalidztwem,

— VI kategoria — wypadki śmiertelne.
Dla podstawowych składników skutków ekonomicznych wypadków przy pracy podano
poniżej sposób ich obliczania.
Sekcja IV
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3.2. G ł ó w n e

elementy

ekonomicznych

wchodzące

wypadków

przy

w skład

obliczanycli

skutków

pracy

Wzór na sumę strat i kosztów można anaUzowac szczegółowo. I tak koszty Ki składają
się z podanych poniżej części.
Ki = K a + Kg + K c
gdzie:
KA — wypłaty dla poszkodowanego i rodziny, które obejmują: zasiłek chorobowy za
czas niezdolności do pracy, jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu, jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci, świadczenia wyrównawcze, odszkodowanie za przedmioty jednorazowego użytku, odprawę rentową, odprawę
pośmiertną, roszczenia cywilne, koszt pogrzebu;
Kg — straty zależne od miejsca i czasu wypadku
Kg = Ku + KS + S
gdzie:
KU — utracone korzyści zakładu pracy — wielkości nie wykonanej i nie sprzedanej
produkcji,
Ks —

straty poniesione w okresie zatrzymania robót wynikające z kosztów stałych

(takich jak amortyzacja, wentylacja, odwadnianie, płace administracji, koszty ogólnozakładowe)» wchodzących w techniczny koszt własny,
S — straty spowodowane zniszczeniem stanowiska pracy i kosztami ponownego przywrócenia stanowiska pracy do prawidłowego stanu;
K c — koszty różne związane z wypadkiem, obejmujące koszty dochodzenia powypadkowego, koszty zaleceń powypadkowych, koszty świadczeń na rzecz leczenia poszkodowanego, koszty

akcji

ratowniczej,

koszty związane ze spadkiem

wywołane zamieszaniem powstałym na wskutek wypadku, straty

efektywności

produkcji

związane z przystosowa-

niem nowego pracownika do miejsca pracy;
K2 — koszty ponoszone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, obejmujące zasiłek
chorobowy wypłacany pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy,

zasiłek

rehabilitacyjny, zasiłek wyrównawczy, zasiłek pogrzebowy, renta inwalidzka, renta rodzinna;
K3 — straty i koszty ponoszone przez inne działy gospodarki narodowej
K3 = X - h O + W + U
gdzie:
X — koszty służby zdrowia obejmujące koszty porad ambulatoryjnych, koszt leczenia
w przychodni, koszt leczenia w szpitalu, koszt rehabilitacji, koszt leczenia sanatoryjnego,
O — odszkodowania z tytułu wypadku wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe inne
od ZUS,
W — koszt postępowania powypadkowego.
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U — utracone możliwości produkcyjne poszkodowanego;
K4 — straty i koszty ponoszone przez poszkodowanego i jego rodzinę, obejmujące
koszt leczenia w domu i płatnych usług ambulatoryjnycłi, koszty przekwalifikowania i
znalezienia innej pracy, koszty dodatkowe ponoszone przez poszkodowanego i rodzinę.
Jak wspomniano, nie wszystkie składniki skutków ekonomicznych występują w każdej
z wyróżnionych kategorii wypadków przy pracy. Taka sytuacja wynika z faktu, że występowanie części składników jest związane z przepisami państwowymi oraz umowami związkowymi, które przyporządkowują j e do odpowiedniej kategorii wypadków. Do takich
składników należą wydatki na renty inwalidzkie i rodzinne, różnorodne zasiłki i odprawy.
Inne składniki zależą pośrednio lub bezpośrednio od ciężkości urazu, a więc i od kategorii
wypadku; do nich można zaliczyć koszty służby zdrowia, straty związane z utraconymi
możliwościami produkcyjnymi poszkodowanego oraz niektóre składniki kosztów i strat
związane z miejscem i czasem zaistnienia wypadku; tutaj można wymienić utracone korzyści
zakładu pracy oraz szeroko pojęte koszty postępowania powypadkowego.
4. Zastosowanie opracowanej metody do obliczania ekonomicznych skutków
wypadków przy pracy
4.1. S p o s ó b
ków

doboru

wypadków

przykładów

przy

pracy

do

obliczania

i wykonania

ekonomicznych

skut-

obliczeń

Sprawdzenia przydatności opracowanej metody dokonano przy wykorzystaniu materiału
o wypadkach, zebranego w trzech kopalniach węgla kamiennego za lata 1992 do 1995,
stosując do obliczeń ceny i koszty z 1995 roku. Do obliczeń wykorzystano również dane
zawarte w pracy dyplomowej (Zmarzły 1996). Liczbę zaistniałych wypadków w kopalniach
oraz liczbę wybranych wypadków do obliczeń w rozbiciu na przyjęte kategorie przedstawiono
w tabeli 1. Wypadki do obliczeń w kategoriach od 1 do 5 wybrano przy uwzględnieniu
Tabela 1. Liczba wypadków przy pracy zaistniałych w kopalniach węgla kamiennego, dla których
przeprowadzono obliczenia
Table 1. Numbers o f industrial accidents occurred in three coal mines used in the calculation

Lp.

Rodzaj
kategorii

KWK M

KWK

SI

liczba

liczba

wypadków

wypadków

K W K S2

Razem

liczba

liczba

wypadków

wypadków

Liczba
wypadków

%

obliczanych

1

I kategoria

3

1

10

14

0,73

7

2

II kategoria

215

126

379

720

37,40

12

III kategoria

306

144

357

807

42,01

12

IV kategoria

123

46

128

297

15,45

12

55

76

3,96

12

3

7

0,36

7

932

1 921

100,(X)

62

4

1

5

V kategoria

17

6

VI kategoria

2

7

Razem
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okresu niezdolności do pracy poszkodowanego, wieku oraz stanowiska i grupy zaszeregowania
poszkodowanego. Dla kategorii 6 (wypadki śmiertelne) wykonano obliczenia dla wszystkich
zaistniałych wypadków. Ostatecznie obliczono skutki ekonomiczne dla 62 wypadków, co
stanowi niewielką liczbę w stosunku do 1921 wypadków zaistniałych w okresie trzech lat
w wymienionych kopalniach. Znikoma liczba wypadków wybranych do obliczeń pozwala
jedynie na sprawdzenie możliwości dokonywania obliczeń zgodnie z opracowaną metodą
oraz na bardzo ostrożne szacowanie wielkości skutków ekonomicznych wypadków, tak
w zakresie wielkości średnich jak i całkowitych, dla poszczególnych kategorii. Po obliczeniu
wielkości średnich skutków ekonomicznych wypadków przy pracy tak dla poszczególnych
kategorii jak i rodzajów kosztów i strat, co zostało przedstawione w tabeli 2, wykorzystano
obliczone wartości do oszacowania skutków ekonomicznych dla wszystkich zaistniałych
wypadków w 1995 roku w kopalni S2. W tym celu liczby wypadków dla roku 1995,
które wynoszą dla kolejnych kategorii odpowiednio; kategoria I ^— 3, kategoria II — 89,
kategoria III — 80, kategoria IV — 33, kategoria V — 4, kategoria VI — 1, przemnożono
przez wartości średnie dla wypadków w poszczególnych kategoriach z tabeli 2, a obliczone
całkowite koszty i straty związane z wypadkami w K W K S 2 w 1995 roku umieszczono
w tabeli 3.
4.2. C h a r a k t e r y s t y k a
pracy
w

obliczonych

kopalniach

ekonomicznych
dla

węgla

wybranych

skutków
wypadków

wypadków
przy

przy

pracy

kamiennego

Wyniki obliczeń średnich wielkości kosztów i strat przypadających na jeden wypadek
przedstawiono w tabeli 2 oraz na rysunkach 1, 2 i 3. Wielkości średnie skutków ekonomicznych
wypadków przy pracy rosną razem ze zwiększaniem się ciężkości urazu od 613,03 zł dla
kategorii pierwszej do 916275,94 zł dla kategorii piątej (rys.

1). Razem ze wzrostem

ciężkości urazu zmniejsza się względny udział kosztów i strat ponoszonych przez kopalnię
w całości skutków ekonomicznych od 9 6 , 2 6 % dla kategorii pierwszej do 2 , 5 2 % dla kategorii
piątej (rys. 2, 3).
Dla kategorii pierwszej największą pozycją są straty związane z postępowaniem powypadkowym K c (tab. 2). Dla kategorii drugiej i trzeciej największą pozycję stanowią wypłaty
dokonywane przez kopalnie dla poszkodowanych w wypadkach; stanowią one odpowiednio
4 8 , 1 6 % oraz 39,80% (tab. 2). Należy podkreślić, że kwoty wypłacane przez kopalnie
i Zakład Ubezpieczeń Społecznych razem (KA plus K2) dla poszkodowanego i jego rodziny
stanowią w każdej kategorii około połowę (39,96% do 70,38%) wartości

obliczonych

średnich skutków ekonomicznych wypadków za wyjątkiem kategorii piątej, gdzie stanowią
tylko 17%. Dla kategorii piątej i szóstej najistotniejszym składnikiem skutków ekonomicznych
są straty ponoszone przez działy gospodarki poza kopalnią (od 5 9 , 0 4 % do 81,10%), ze
względu na znaczne wartości osiągane przez utracone możliwości produkcyjne poszkodowanego oraz duże koszty ponoszone przez służbę zdrowia (rys. 3).
Niewielki wydaje się udział strat związanych z miejscem i czasem wystąpienia wypadku
(0,67% tylko w jednej kategorii), ale jest to związane z przyjętym założeniem wynikającym
z innych badań, że przerwy w pracy do 4 godzin są możliwe do nadrobienia w ten sposób,
że nie wpływają na wielkość wykonanych zadań produkcyjnych w okresie doby. Niewielki
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Tabela 3. Całkowite skutki ekonomiczne ( K ) obliczone dla wypadków przy pracy zaistniałych w K W K

S2

w 1995 roku
Table 3. Total economic consequences K calculated for industrial accidents occurred in coal mine S2
in 1995 year

KA

I

II

III

IV

V

VI

kategoria

kategoria

kategoria

kategoria

kategoria

kategoria

zł

zł

zł

zł

zł

zł

143 199,22

200 010,40

767,13

88 4 9 0 , 1 6

KI

Kc

l 003,26

45 333,93

X

1 770,39

188 533,15

K2
K3

68,70

K4
Ł

39 369,95

24 6 1 9 , 3 6

KB

K

38 524,68

41 2 5 4 , 4 0
241 264,8

Razem
zł

%

5 1 0 361.54

8,75

24 619,36

0,42

20 767,56

29 5 3 3 , 3 6

8 291,79

146 184,30

2.50

109 2 5 7 , 7 2

92 6 7 7 , 4 0

47 661,74

681 165,20

11,67

8 176,43

11 869,40

292 062,54

597 6 5 7 , 4 0

2 9 2 376,97

I 308 9 6 7 , 7 4

22,42

95 072,47

129 7 6 0 , 0 0

123 482,37

2 9 7 2 650,28

490 219,58

3 811 2 5 3 , 4 0

65,29

5 527,79

12 817,60

15 9 7 2 , 0 0

2 118,68

36 436,07

0,62

zł

1 839,09

297 3 0 9 , 8 4

502 5 3 6 , 8 0

5 4 0 774,63

3 665 103,76

830 258,29

5 837 822,41

%

0,03

5,09

8,61

9,26

62,78

14,22

100,00

K — skutki ekonomiczne wypadków przy pracy, K
wypłaty dla poszkodowanego i rodziny, KB

—

100,0

straty i koszty ponoszone przez zakład pracy, KA

straty spowodowane utraconą produkcją, K c — straty związane

z postępowaniem powypadkowym, Kz

koszty ponoszone przez Z U S , K3 — straty i koszty ponoszone przez

inne działy gospodarki narodowej, K4

straty i koszty ponoszone przez poszkodowanego i rodzinę.

T

to?

•

.

1
Rys. 1. Skutki ekonomiczne wypadków przy pracy obliczone j a k o wartości średnie na Jeden wypadek
w rozbiciu na kategorie wypadków
Fig. 1. Economic consequences o f industrial accidents calculated as average value for one accident divided
in categories of accidenrs
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Legenda:
K1 - straty i koszty ponoszone przez zakład pracy
K2 • koszty ponoszone przez ZUS
K3 - straty i koszty ponoszone przez inne działy gospodarki narodowej
K4 - straty I koszty ponoszone przez poszkodowanego i rodzinę

K1
Kategoria I

1,86%

Kategoria II

2.55%

48,01%

KI

Kategoria III
Rys. 2. Skutki ekonomiczne wypadków przy pracy obliczone jako wartości średnie na jeden wypadek
w rozbiciu na podstawowe składniki dla kategorii I do III
Fig. 2. E c o n o m i c conseąuences of industrial accidents calculated as average value for one accident divided
in basie components for categories from I to III
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Legenda:
K1 - straty i koszty ponoszone pt^ez zakład pracy
K2 - koszty ponoszone przez ZUS
K3 - Straty i koszty ponoszone przez inne działy gospodarki narodowej
K4 - straty i koszty ponoszone przez poszkodowanego i rodzinę

2,95%

K2
Kategoria IV

K 4

2,53%

0.06%

Kategoria \J

KI

K2

K3

Kategoria Vi

Rys. 3. Skutki ekonomiczne wypadków przy pracy obliczone j a k o wartości średnie na jeden wypadek
w rozbiciu na podstawowe składniki dla kategorii IV do V I
Fig. 3. E c o n o m i c consequences o f industrial accidents calculated as average value for one accident divided
in basie components for categories from IV to V !
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również udział strat i kosztów ponoszonych przez poszkodowanego i rodzinę (od 0 , 0 6 %
dla kategorii piątej do 2 , 5 5 % dla kategorii trzeciej) wynika tak z trudności w obliczaniu
tej wielkości jak i z unikania ponoszenia takicłi wydatków przez poszkodowanego i rodzinę
(tab. 2).
Całkowite skutki ekonomiczne wypadków przy pracy obliczane dla wypadków zaistniałych
w K W K S 2 w 1995 roku przedstawiono w tabeli 3 oraz na rysunku 4. Największe koszty i straty
spowodowały wypadki zaliczone do kategorii piątej i wynoszą 62,78% całkowitych skutków
ekonomicznych wypadków przy pracy, chociaż liczba wypadków w tej kategorii obejmuje tylko
1,90% wszystkich zaistniałych wypadków w kopalni. Składnikiem całkowitych kosztów i strat,
osiągającym wartość 65,29% są straty ponoszone przez działy gospodarki narodowej poza
kopalnią, obejmujące utracone możliwości produkcyjne poszkodowanego oraz koszty służby
zdrowia. Kwoty wypłacane poszkodowanemu i rodzinie poszkodowanego przez kopalnię i Zakład
Ubezpieczeń Społecznych (K^ plus K2) wynoszą 31,17% całości kosztów i strat.
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Rys. 4. Całkowite skutki ekonomiczne K obliczone dla wypadków przy pracy zaistniałych w K W K

S2

w 1995 roku w rozbiciu na kategorie wypadków
Fig. 4. Total economic consequences K calculated for industrial accidents occurred in coal mine S 2
in 1995 year divided in categories of accidents

Szczególne zainteresowanie budzą skutki ekonomiczne wypadków przy pracy obliczone
wyłącznie dla kopalni. Skutki ekonomiczne dotyczące wyłącznie kopalni ( K i ) wynoszą
11,67% całości kosztów i strat związanych z wypadkami i dobrze zgadzają się z wielkościami
w tym zakresie spotykanymi w literaturze. Składnikiem kosztów i strat przyjmującym
największe wartości są wypłaty dla poszkodowanego lub rodziny poszkodowanego i wynoszą
74,93% całości skutków ekonomicznych ponoszonych przez kopalnię. Na drugim miejscu
jest składnik obejmujący ogólnie biorąc koszty i straty związane z postępowaniem powypadkowym, wynoszące 21,46%, na trzecim miejscu są straty spowodowane utraconą produkcją
w wysokości 3,61%
Sekcja IV

całości kosztów i strat ponoszonych przez kopalnię (rys. 5).
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Legenda:
KA - wypłaty dla poszkodowanego i rodziny
KQ - straty spowodowane utraconą produkcją

Kc- straty związane z postępowaniem powypadkowym

3,61 %

KB

Rys. 5- Skutki ekonomiczne wypadków przy pracy KI obliczone dla kopalni w rozbiciu na podstawowe
składniki
Fig. 5. Economic conseąuences o f industrial accident K I calculated only for the mine divided in basie
components

5. Stwierdzenia i wnioski końcowe
Wydaje się, że przedstawiona metoda obliczania skutków ekonomicznych wypadków
przy pracy obejmuje najistotniejsze składniki strat i kosztów powodowane przez wypadki
tak dla zakładu pracy poszkodowanego, samego poszkodowanego jak i dla działów gospodarki
narodowej poza miejscem zatrudnienia poszkodowanego. Wyniki obliczeń przeprowadzonych
dla wypadków zaistniałych w K W K S 2 , określające całkowite straty i koszty kopalni na
około 12%, wyraźnie wskazują na konieczność określania strat i kosztów również poza
zakładem pracy poszkodowanego.
Przeprowadzone obliczenia dla K W K S2 wskazują, że jest możliwe ustalanie wielkości
wyróżnionych składników kosztów i strat, chociaż koniecznym Jest, aby wybrane przykłady
pod każdym względem były reprezentatywne, co zapewne uczyni obliczenia bardzo czasochłonnymi. Największe napotykane trudności w obliczaniu kosztów i strat związane były
ze znalezieniem danych potrzebnych do obliczeń, nie tyle dotyczących bezpośrednio wypadków co dotyczących różnorodnych zjawisk powiązanych pośrednio z wypadkiem, j a k
np. czas i zakres przerw w pracy spowodowany wypadkiem. Z tego powodu wydaje się
potrzebne rozszerzenie obowiązkowo zbieranych danych o wypadkach przy pracy o informacje
ułatwiające wykonywanie obliczeń skutków ekonomicznych wypadków.
Osobnym problemem, daleko wykraczającym poza niniejszy referat, jest sposób wykorzystania
wielkości otrzymanych z przeprowadzonych obliczeń w motywowaniu zarządów przedsiębiorstw
do podejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo pracy. Ograniczenie strat i kosztów
spowodowanych wypadkiem dla zakładu pracy poszkodowanego do około 12% całości strat
i kosztów wskazuje na konieczność wywierania również zewnętrznych, ekonomicznych nacisków
na zakład pracy w celu podejmowania działań zapobiegających wypadkom.
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Economic consequences of industrial accidents
Abstract
In this paper a method of calculating economic consequences of industrial accidents in
coal underground mining is presented. Economic consequences include loss and cost born
by the mine, the sufferer and his family, government health care services,

insurance

companies and other branches of the national economy. Examples of calculation of economic
conseąuences of 62 industrial accidents are presented based on the analysis of the safety
situation in some coal mines between 1992 and 1995 year.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej ' 9 9 , s. 6 6 5 — 6 7 4

Mieczysław KOCOT
K W K B O R Y N I A . Jastrzębie Zdrój

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy na przykładzie KWK Borynia
Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo pracy - system zarządzania - audit
Streszczenie
W artykule opisano doświadczenia z Kopalni Węgla Kamiennego Borynia uzyskane
w trakcie wdrażania systemu bezpieczeństwa do działalności górniczej. W opinii kierownictwa, wdrażany system jest najlepszym sposobem obniżenia wypadkowości w kopalni.
W listopadzie 1998 r., po dwóch latach wdrażania, został on pozytywnie potwierdzony
w kopalni Borynia. Certyfikacja została przeprowadzona przez audytora państwowych władz
górniczych i Głównego Instytutu Górnictwa.
1. Wstęp
W latach 1988—1997 w kopalni Borynia odnotowano znaczący wzrost ilości wypadków,
Skutkiem tej sytuacji była kara — podwyższenie składki ZUS o 7%.
Po wnikliwej analizie wypadków za 1991 rok podjęto decyzję o intensywnym szkoleniu
nowo przyjmowanych pracowników i szkoleniach okresowych. Z analizy wypadków wynikało,
że około 30% ulegających wypadkom stanowili pracownicy o stażu pracy do 1 roku,
a fluktuacja załogi w tym czasie dochodziła do 300 osób w miesiącu. Dokonano weryfikacji
wykładowców szkoleń wewnątrzzakładowych oraz utworzono (dla celów szkoleniowych)
podziemny oddział szkoleniowy, na którym pod okiem doświadczonych instruktorów szkolenia
praktycznego nowoprzyjęty pracownik przez 25 dni zdobywał pierwsze doświadczenia
w pracy górniczej. Cykl szkolenia nowoprzyjętego kończył się jednodniowym szkoleniem
teoretycznym (powtórka) i egzaminem z nabytej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Podobnie
egzaminem kończyły się szkolenia okresowe, w przypadku negatywnego wyniku pracownik
nowoprzyjęty przedłużał sobie okres szkolenia na oddziale szkoleniowym, a pracownik
szkolony okresowo miał okazję doszkolenia się na tymże oddziale. Przeważnie powtórne
egzaminy były zaliczane pozytywnie, niestety z kilkoma pracownikami nie podpisano umowy
o pracę na czas nieokreślony. W kolejnych latach następował spadek ilości wypadków,
który (pomimo stosowania i innych sposobów prewencyjnych) nie był dla kierownictwa
kopalni satysfakcjonujący. Przyjęto i upowszechniono bowiem zasadę stosowaną nadal, że
„każdy wypadek to o jeden za dużo".
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Wykres 1. Wypadki na kopalni w latach
Graph 1. Accidents in years

1988—1997

1988—1999

Z dużym zaangażowaniem rozpoczęto poszukiwania nowych metod i rozwiązań, które
pozwoliłyby ograniczyć ilość wypadków. Nie zgadzając się z poglądem o zwiększonej
wypadkowości w górnictwie dokonano analizy kilku systemów zarządzania bezpieczeństwem
pracy stosowanych

na świecie, nowoczesnych metod analizy wypadków i uznano, że

zastosowane w kopalni mogą być receptą na ograniczenie ilości nieszczęść.
W marcu 1997 roku Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wdrożeniu
w swoich zakładach górniczych systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy opracowanego
przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Jednocześnie w uchwale wskazano kopalnię
Borynia do pilotowego wdrożenia systemu. W miesiącach maju i czerwcu 1997 roku we
wszystkich kopalniach J S W odbyły się szkolenia prowadzone przez twórców systemu,
podczas których ścisłe kierownictwa kopalń, zakładowi społeczni inspektorzy pracy i przedstawiciele związków zawodowych zostają zapoznani z założeniami systemu zarządzania
bezpieczeństwem pracy. Na kopalni Borynia takie szkolenie odbyło się 2 czerwca 1997 roku.
2. Prace wdrożeniowe na kopalni Borynia
Z założeniami systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy zostali zapoznani nadsztygarzy
i sztygarzy oddziałowi. Z początkiem sierpnia wśród osób dozoru wyższego i sztygarów
oddziałowych przeprowadzono ankietę, której celem było zbadanie probezpiecznych postaw
oraz zorientowanie się z kim przyjdzie pracować wdrażając system zarządzania bezpieczeństwem pracy. Analiza ankiet wykazała, że około 3 0 % osób ankietowanych toleruje ryzykanckie
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i niebezpieczne sposoby wykonywania pracy przez swoich podwładnych, zaś około 17%
akceptuje takie metody pracy, ceniąc wręcz pracowników w ten sposób pracujących. W e
wrześniu 1997 roku Zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego został powołany
Zespół ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy składający się z Grupy Inicjatywnej
(Kierownicy Pionów) kierowanej przez Pełnomocnika Kierownictwa, koordynatora prac nad
systemem. Zarządzenie zobowiązało jednocześnie Członków Grupy Inicjatywnej do wyznaczenia ze składu osobowego swoich pionów pracowników do pracy w Grupie Roboczej

—

realizującej zadania i cele przy wdrażaniu systemu na kopalni. Prace powołanych grup
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miały przebiegać zgodnie z ustaloną strukturą i realizować wdrażanie poszczególnycłi etapów
zgodnie z opracowanym „Programem...".
Uznano, że nadszedł czas, aby poinformować ogół załogi o poczynaniacłi kierownictwa
kopalni w zakresie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Owocem wielu
przemyśleń był Apel kierownictwa kopalni, będący jednocześnie wolą kierownictwa, jego
deklaracją dążeń i działań w kierunku poprawy bezpieczeństwa pracy całej załogi. „Apel..."
zawierający w swej treści elementy prorodzinne został rozesłany drogą pocztową do domów
pracowników, wzbudzając całą gamę reakcji — ze strony pracowników i ich rodzin.
W międzyczasie dokonano przeglądu i oceny istniejącego w kopalni stanu bezpieczeństwa
wykonując „Audit wstępny", obejmujący 15 obszarów działalności kopalni — widzianycłi
pod kątem systemu zarządzania ł>ezpieczeństwem pracy. Audit ujawnił braki działania
w pewnych całych obszarach jak i niedociągnięcia w części pozostałych, tym samym
ukierunkował, w pewnym sensie, przyszłe działania.
.1 . V V S T 4 T K A T N ) N U

Rys. 4. Wyniki auditu wstępnego
System ocen: kolor czerwony: 2 (niedostateczny), ... kolor zielony: 5 (bardzo dobry).
1
Fig. 4 . Results o f introductory safety audit

Między innymi za sprawę bardzo pilną uznano wprowadzenie koordynatora systemu
zarządzania bezpieczeństwem pracy (wraz z komórką zarządzania). Zaproponowano wprowadzenie zmian do schematu organizacyjnego kopalni — jak na rysunku 5.
Inne propozycje działań wynikające z auditu wstępnego, to:
— wprowadzenie komputerowego systemu rejestracji stwierdzonych objazdami (własnych
pracowników, OUG, WUG, PIP, i innych) usterek stanu BHP i stopnia realizacji wydanych
poleceń w tym zakresie;
—

opracowanie procedury kontroli używania ochron osobistych i systemu motywacji

ich używania przez pracowników;
—

opracowanie i wprowadzenie systemu promocji bezpiecznej pracy z elementami

konkurencji pomiędzy oddziałowej;
Sekcja IV
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Rys. 5. Propozycja zmian w schemacie organizacyjnym kopalni
Fig. 5. Proposed structure o f organisation the safety management team

—

wprowadzenie nowoczesnych metod szkoleniowych z wykorzystaniem technik au-

diowizualnych;
— wprowadzenie eksperckich metod analizy wypadków i zdarzeń niebezpiecznych oraz
oceny ryzyka i samego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Zespół wprowadzający System Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy na kopalni

był

świadom trudności jakich należało się spodziewać podczas pracy wdrożeniowej. Wynikały
one głównie z oporu materii ludzkiej: świadomości i mentalności załogi, ale również
z sytuacji ekonomicznej kopalni.
W dalszej pracach wdrażających system zarządzania bezpieczeństwem

wypracowano

z grupą roboczą procedurę działań kontrolnych i korygujących. Uznano, że forma i wyniki
kontroli stanu bezpieczeństwa oraz przekazywanie zagrożeń do koordynatora winny funkcjonować w postaci programu komputerowego, ograniczając ilość papierowych dokumentów
(niechętnie sporządzanych) oraz przyspieszając działania naprawcze z możliwością śledzenia
i kontroli ich realizacji. Tak powstał „Program raportowania stwierdzonych zagrożeń".
Program ten daje użytkownikowi możliwość napisania raportu z objazdu i jednoczesne przesłanie raportu o stwierdzonych usterkach i zagrożeniach do bazy koordynatora systemu zarządzania
bezpieczeństwem pracy — bez konieczności tworzenia oddzielnego raportu „papierowego".
Osoba planująca dokonanie objazdu ma możliwość wydrukowania raportu usterek stwierdzonych w danym rejonie przez wcześniejsze objazdy (w dowolnym czasie) i skontrolowanie
ich usunięcia lub stopnia realizacji. Koordynator ma możliwość „obrabiania" bazy usterek
i zagrożeń .pod dowolnym kątem, ma możliwość dopisywania swoich uwag do stwierdzonych
usterek, podejmowania działań korygujących i kontrolnych w tym zakresie.
Do tej pory z „Programu..." korzystają tylko osoby kierownictwa kopalni, osoby dozoru
wyższego i funkcyjne objeżdżające wyrobiska dołowe. Prowadzi się prace nad włączeniem
do systemu objazdów zewnętrznych organów nadzoru nad warunkami pracy —
670
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^ Micldsoił Access - [Meruj pfogramu|

Rys. 6. Program raportowania stwierdzonych zagrożeń — opcje dla użytkowników
F i g , 6. Program o f reporting the controlled hazards — option for mining officers

^

Microsoft Access * (zcniana]

Rys. 7 . Ekran do pisania raportu z objazdu
Fig 7. Screen view for typing the safety reports
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Rys, 8. Menu programu — dostępne tylko dla koordynatora
Fig. 8. Program menu — achieved only by system co-ordinator
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wykorzystania ich uwag w zakresie usterek i zagrożeń, bardzo cennych z uwagi na „inność"
spojrzenia na kopalnię i profesjonalizm podejścia do zagadnień bezpieczeństwa pracy.
Opracowano „Księgę Zarządzania" — pełniącą rolę przewodnika po systemie — oraz
procedury systemu zarządzania niezbędne dla jego funkcjonowania i ograniczania zagrożeń
dla kopalni. Poszczególne działy kopalni otrzymały swoje egzemplarze Księgi Zarządzania
wraz z przynależnymi im procedurami, celem ich wdrożenia w swojej działalności. Tym
samym zakończono etap wdrażania systemu w części podstawowej i rozpoczęło się funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy na kopalni.
3. Ocena dotychczasowych działań... i co dalej
W listopadzie 1998 roku zespół pracowników GIG we współpracy z pracownikami
WUG dokonał auditu zewnętrznego funkcjonowania systemem zarządzania bezpieczeństwem
pracy na kopalni.
Wyniki auditu potwierdziły wdrożenie systemu i jego funkcjonowanie w stopniu podstawowym, Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego GIG przyznało kopalni stosowny
Certyfikat, potwierdzający dokonane działania.
Zdaję sobie sprawę, że dokonane działania zamykają główną częśc wdrażania systemu
zarządzania bezpieczeństwem pracy i pozostało przed nami jeszcze wiele do zrobienia
(wyniki auditu zewnętrznego). Należy z zarządzaniem dotrzet: jak najszybciej na poziom
stanowisk pracy. Oczekiwania załogi w tej sprawie są jasno sprecyzowane. Przodowy
zespołu przodkowego na pytanie: „Co to, według niego, jest system zarządzania bezpieczeństwem pracy i czego od niego oczekuje?", odpowiedział: „system zarządzania bezpieczeństwem pracy kojarzy mi się z czystym, posprzątanym pokojem, z puszystym dywanem.
Żebym do niego mógł wejść to muszę zdjąć buty, aby nie nabrudzić".
I to są słowa, które należy przyjąć jako wytyczne dalszych działań!

Literatura
1] S obal a J., Rosmiis P., 1997: System zarzcidz.ania bezpieczeństwem

pracy

w zakładach

górniczych,

Wyd. 2,

GIG, Katowice.

The safety management system on exainple of colliery Borynia
Abstract
In this paper are described the experiences achieved in the Coal Mine Colliery Borynia
during implementation of safety management system into the mining practice. In opinion
of management team of colliery, implemented system is the best way for decreasing the
danger events in the mine. In November 1998, after two years of implementation, safety
management system was successful certified in the CoHiery Borynia. Certification was
made by auditors team from State Mining Authority and Central Mining Institute.
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Rola WUG we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem
w zakładach górniczych
Słowa kluczowe

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy - wdrażanie
Streszczenie
W artykule przedstawiono cele i zadania w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy w kopalniach. Podano przykłady kopalń i scharakteryzowano zarządzanie bezpieczeństwem pracy.
Omówiono rolę i zadania Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie unifikacji systemów
zarządzania i ich upowszechnienia.

Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego rozpoczęta w 1990 roku, której celem są
zmiany organizacyjne oraz dostosowanie zdolności produkcyjnych do zapotrzebowania na
węgiel w warunkach gospodarki rynkowej, obejmuje również szereg przedsięwzięć mających
wpływ na stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych.
Nowy program reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998—2002
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 1998, stwarza warunki do realizacji
przedsięwzięć nie tylko techniczno-ekonomicznych ale również w zakresie dalszej poprawy
bezpieczeństwa ruchu kopalń.
Polskie zakłady górnicze uczestniczące w procesie restrukturyzacji usiłują sprostać
rosnącym wymaganiom, jakie stawiają przed nimi zmieniające się warunki ekonomiczne
i społeczne. Działania te idą w kierunku znalezienia takich rozwiązań organizacyjno-technicznych, które umożliwią bezpieczną realizację celów produkcyjnych, przy spełnieniu
obowiązujących przepisów i norm technicznych. Wiąże się to z przyjęciem właściwego
i skutecznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
System bezpieczeństwa w zakładach górniczych był mozolnie budowany od setek lat.
Jego obecny kształt jest głównie wynikiem doświadczeń związanych z zaistniałymi wypadkami, skutkującymi częstokroć śmiercią lub poważnym kalectwem. Wywodzi się on zatem
z dramatu ludzkich nieszczęść i ma na celu całkowite wyeliminowanie tych zdarzeń
w przyszłości.
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Prowadzone badania bezpośrednich przyczyn i okoliczności zaistniałych w zakładach
górniczych wypadków wykazują, że najsłabszym ogniwem systemu społeczno-technicznego
jest człowiek. Ponad 8 0 % wypadków zarejestrowanych w górnictwie w latach 1997—1998,
zaistniało na skutek popełnionych przez pracowników błędów, zaniedbywania podstawowych
obowiązków, użytkowania maszyn i urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania elementarnych zasad techniki górniczej i formalnych norm bezpieczeństwa. Tak
przedstawiające się główne przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy, wskazują na
błędy dotychczas stosowanych procesów przygotowania ludzi do bezpiecznej pracy, co
znajduje odbicie w częstości obserwowanych w kopalniach ryzykownych zachowań pracowników.
Celem zarządzania bezpieczeństwem pracy jest wytworzenie mechanizmów postępowania
w procesie zarządzania w zakładzie, które pozwolą uniknąć zagrożeń, zniszczeń

oraz

powstania strat ludzkich i materialnych. Obecne górnictwo wymaga wprowadzenia systemu
zarządzania bezpieczeństwem opartego na szeroko prowadzonej ocenie zagrożenia, właściwie
pojętym systemie informatycznym oraz opracowanych procedurach, w których

między

innymi uwzględniona jest rola czynnika ludzkiego. System taki powinien zawierać udokumentowane moduły sposobu zarządzania bezpieczeństwem w postaci działań na wszystkich
szczeblach podejmowania decyzji i być ukierunkowany na zwalczanie zagrożeń powodujących
wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Powinien składać się z powiązanych i udokumentowanych sposobów postępowania, w zakresie:
— filozofii bezpieczeństwa,
— struktury organizacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
— planowania i wdrażania działań,
—

kontroli zagrożeń,

—

przeglądów i działań korygujących,

—

auditów systemu.

Zadania w zakresie projektowania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy w polskich przedsiębiorstwach, zostały określone w strategicznym programie rządowym
(SPR-1) zatytułowanym: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy".
Jego głównym zadaniem jest stworzenie w ramach polityki społeczno-ekonomicznej Państwa,
skutecznego systemu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w kontekście przyszłego
stowarzyszenia Polski z Unią Europejską.
Wyższy Urząd Górniczy został wyznaczony jako jeden z wykonawców części wdrożeniowej tego programu. W prawie wspólnotowym sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakładach górniczych regulują wprost: dyrektywa Rady 92/91/EEC z dnia 3 listopada
1992 r. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników górnictwa otworowego
oraz dyrektywa Rady 92/104/EEC z 3 grudnia 1992 r., dotycząca minimalnych wymagań
w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego.
Analiza wymienionych dyrektyw przeprowadzona w WUG wykazała potrzebę wprowadzenia zmian dostosowujących do wspomnianych dyrektyw przepisy rozporządzeń regulujących sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego
zabezpieczenia przeciwpożarowego w poszczególnych rodzajach zakładów górniczych. Jednym z głównych kierunków zmian jest potrzeba wprowadzenia obowiązku sporządzania
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w zakładach górniczych tzw. dokumentu bezpieczeństwa, którego założenia odpowiadają
filozofii systemów zarządzania bezpieczeństwem.
Realizację wynikających z tego programu zadań rozpoczęto w 1996 roku, kiedy na
wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Minister Przemysłu i Handlu powołał
Zespół ds. Ustalenia Zasad Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w Górnictwie.
Zespół zakończył w 1996 r. swoje prace przedstawiając wnioski dotyczące

wdrażania

w zakładach górniczych systemów zarządzania bezpieczeństwem, zwanych w dalszej części
ł*eferatu Systemami.
Systemami wdrażanymi w zakładach górniczych są:
1. System proponowany przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach wdrażany
w oparciu o opracowany indywidualnie dla każdego z zakładów program w tym dla K W K
Borynia, Anna, Jas-Mos, Dębieńsko, Pokój, Polska-Wirek.
2. System

proponowany przez Wydział Górnictwa i Geologii

Politechniki

Śląskiej

w Gliwicach wdrażany w oparciu o projekty systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz
zasady organizacyjne i funkcjonalne opracowane odrębnie dla kopalń Budryk, Bobrek-Miechowice i Piast.
3. System wdrażany przez norweską firmę DNV w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG
Lubin w Lubinie.
4. Wprowadzany przez PGNIG S.A. Oddział Poszukiwania Nafty i Gazu w Krakowie
system zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o doświadczenia kanadyjskiej firmy HES
Manual-System Project.
Przedstawione powyżej Systemy, których wdrażanie rozpoczęto w polskim przemyśle
wydobywczym, charakteryzują się wspólnym celem, polegającym na stworzeniu

takich

mechanizmów, które zapobiegałyby powstawaniu niebezpiecznych zdarzeń oraz wymagają
zrozumienia i zaangażowania kierownictwa i całych załóg przedsiębiorstw w realizacji
przyjętych celów.
W Kombinacie Cementowo-Wapienniczym Kujawy wprowadzono politykę systemu jakości
ISO-9002, zapewniającego dostarczanie kruszywa i wyrobów o światowym poziomie jakości
w oparciu o dokument jakości bezpieczeństwa pracy. System przyjęty przez K C W Kujawy
S.A. jest częściową odpowiedzią jak wprowadzać i wdrażać system zarządzania bezpieczeństwem w małych i średnich zakładach górnictwa odkrywkowego.
Podstawą tego systemu jest opracowanie dokumentu bezpieczeństwa i higieny pracy,
zawierającego przede wszystkim strukturę organizacyjną oraz raport o stanie bezpieczeństwa,
a w nim: analizę zagrożeń

wraz z oceną stanu bezpieczeństwa,

analizę

kwalifikacji

pracowników służby BHP oraz potencjału realizacyjnego.
Wyższy Urząd Górniczy (WUG) już w pierwszym etapie wprowadzania

systemów

bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych stanął na stanowisku, że w stosunku do
wdrażanych systemów należy również dostosować działalność kontrolną. W związku z tym
opracowano szereg wytycznych (procedur postępowania) nadzoru i kontroli w przedmiotowych
zakresach. Ze względu na wykonaną analizę wypadkowości w pierwszej kolejności opracowano wytyczne (procedury postępowania) nadzoru i kontroli dotyczące:
— transportu linowego w wyrobiskach poziomych i pochyłych o nachyleniu do 45
stopni,
—

transportu kolejami podziemnymi,
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rozpoznawania i zwalczania zagrożenia tąpaniami w kopalniach węgla kamiennego,
rozpoznawania i zwalczania zagrożenia metanowego,
projektowania i prowadzenia eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami i zawałami w kopalniach rud miedzi.
W opracowaniu są wytyczne (procedury) sporządzania oraz kontroH instrukcji, technologii
i regulaminów, których celem jest uporządkowanie sposobu opracowania instrukcji stanowiskowych, technologicznych,

metodycznych

zatwierdzania ich w przedsiębiorstwie.

i obsługi urządzeń oraz określenia zasad

Procedury te będą odnosić się do wszystkich w/w

instrukcji nowoopracowywanych, aktualizowanych, a także użytkowanych, będących dokumentami systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie górniczym.
Wytyczne te są zbiorem obowiązujących przepisów, odpowiednio uporządkowanych,
zgodnie z wymaganiami wspólnej wszystkim systemom bezpieczeństwa, filozofii zarządzania.
Dokumenty te zostały tak skonstruowane, aby wykorzystanie w nich zawartych procedur
było również możliwe jako materiał pomocniczy przy wdrażaniu systemów zarządzania
bezpieczeństwem w zakładach górniczych.
Wytyczne odnoszą się również do realizacji wymagań Dyrektywy 92/I04/EWG Rady
Wspólnot Europejskich z dnia 3 grudnia

1992 r., dotyczącej minimalnych

standardów

w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Dotyczy to zwłaszcza
takich zobowiązań pracodawcy, jak:
— miejsca pracy powinny byc zaprojektowane, wykonane, wyposażone, przekazane do
eksploatacji, użytkowane i utrzymane w taki sposób, żeby pracownicy mogli wykonywać
przydzieloną im pracę, bez narażania bezpieczeństwa i zdrowia, zarówno swojego jak
i innych pracowników;
—

wszystkie instrukcje bezpieczeństwa są zrozumiałe dla wszystkich

pracowników,

których dotyczą.
W U G przeprowadził cykl szkoleń pracowników urzędów górniczych, dotyczących zapoznania z założeniami wytycznych oraz sposobów posługiwania się nimi w codziennej
pracy inspektorów.
W

oparciu o wspomniane wyżej wytyczne, prowadzone są inspekcje

problemowe.

Inspekcje te zmierzają do promowania bezpiecznych zachowań wynikających z właściwego
zrozumienia przepisów, poprzez ich systemową realizację, przeciwdziałając usuwaniu jedynie
pojedynczych nieprawidłowości, a dążąc do całościowego rozwiązania problemu. Ponadto
umożliwiają promocję dążenia do tego, aby wszyscy pracownicy byli zaangażowani w procesy
realizacyjne zarządzania bezpieczeństwem. Jest to możliwe dzięki:
— podziałowi odpowiedzialności i kompetencji, w którym każdy pracownik zna swoje
zadania dla zachowania bezpieczeństwa

osobistego

oraz zadania innych

pracowników

w zakresie bezpieczeństwa wspólnego,
—

opracowaniu wszelkich instrukcji tak, aby były zrozumiałe, zaakceptowane i przyjęte

jako własne przez pracowników, których dotyczą,
— uwzględnieniu w prowadzonych szkoleniach nowych jakościowo wymagań w zakresie
zarządzania bezpieczeństwem.
Zorganizowano, przy współudziale Głównego Instytutu Górnictwa (GIG), seminarium
dla osób kierownictwa i pracowników urzędów górniczych na temat: „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w górnictwie".
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Wśród wniosków wypływających z tego spotkania są między innymi:
1. Potrzeba wprowadzania do programów szkoleń zagadnień zarządzania bezpieczeństwem,
dostosowanycłi do specyfiki poszczególnych zakładów górniczych.
2. Koniecznosx ujmowania problematyki zarządzania bezpieczeństwem w innych rodzajach
górnictwa, tj. w górnictwie odkrywkowym i wiertnictwie.
3. Przydatność ocen stanu bezpieczeństwa prowadzonych w zakładach górniczych przez
jednostki naukowo-badawcze w pracy urzędów górniczych.
4. Przy wprowadzaniu systemów bezpieczeństwa uwzględniać opracowane przez W U G
wytyczne nadzoru i kontroli.
5. W ramach dotychczasowej działalności urzędów górniczych określenie nowych zadań,
mających na celu ułatwienie zarówno urzędom górniczym, jak i kierownictwu kopalń odpowiednie
stosowanie przepisów przy wdrażaniu nowej polityki w zakresie bezpieczeństwa pracy.
Przy określaniu nowych zadań oparto się na głównych zasadach stosowania systemów
zarządzania bezpieczeństwem pracy, takich jak:
— uznania bezpieczeństwa pracy za zadanie co najmniej tak ważne jak produkcja,
— potrzebę udziału i zaangażowania w zarządzaniu bezpieczeństwem wszystkich pracowników.
Za najważniejsze elementy uznano ocenę ryzyka i szkolenie jako podstawowe zasady
systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych.
W tym zakresie dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Przemysłu
i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia
ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach
górniczych (Dz.U. nr. 67, poz. 342) poprzez nałożenie obowiązku szkolenia pracowników
zakładów górniczych w jednostkach organizacyjnych wskazanych przez Prezesa Wyższego
Urzędu Górniczego w oparciu o programy szkoleń zatwierdzone przez właściwy organ
państwowego nadzoru górniczego.
Realizując te założenia Wyższy Urząd Górniczy preferuje wprowadzanie nowych metod
prowadzenia szkoleń dla wszystkich pracowników zakładów górniczych tak, aby poszczególni
członkowie zespołu realizującego określone zadania na rzecz bezpieczeństwa znali zarówno
swoje zadania cząstkowe, jak i zadania zespołu realizującego j e całościowo.
Wyższy Urząd Górniczy w pracach nad nowelizacją Prawa Geologicznego i Górniczego
wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia uzyskane w zakresie wdrażania zarządzania
bezpieczeństwem w zakładach górniczych w obszarach między innymi takich jak: ocena
ryzyka, dokument bezpieczeństwa i zdrowia, certyfikacja systemów zarządzania, wytyczne
kontroli i nadzoru w aspekcie zagrożeń najczęściej spotykanych w kopalniach.
Z rozpoznania przeprowadzonego przez Wyższy Urząd Górniczy wynika, że różnorodność
sposobów wdrażanych systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych
oraz zastosowanie zróżnicowanych kryteriów ich wdrażania powoduje konieczność ustalenia
ogólnych minimalnych wymagań realizacyjnych systemu, polegających na określeniu zasad
i terminów funkcjonowania procedur organizatorskich systemu zarządzania bezpieczeństwem,
określeniu potencjału ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem strat, na stanowiskach pracy
oraz dobór środków i technik informowania pracowników o wielkości tego ryzyka.
Przy współudziale Wyższego Urzędu Górniczego, Zespół złożony z przedstawicieli:
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Sekcja IV
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oraz Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Krakowie opracował „Propozycje
wspólnych podstawowych wymagań realizacyjnych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Pracy w zakładach górniczych". Za podstawowe wymagania realizacyjne Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Pracy w zakładach górniczych przyjęto:
1) opracowanie dokumentu bezpieczeństwa,
2) określenie potencjału ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem strat, na stanowiskach
pracy oraz dobór środków i technik informowania pracowników o wielkości tego ryzyka,
3) opracowanie i wdrożenie nowych technik i zasad funkcjonowania Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Pracy w zakładach górniczych,
4) opracowanie programu zabezpieczenia wykwalifikowanej kadry dla potrzeb Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w zakładzie górniczym.
5) wdrożenie nowej struktury informacyjno-informatycznej wspomagania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w zakładzie górniczym.
Zebrane przez Wyższy

Urząd Górniczy doświadczenia w zakresie

wprowadzanych

w kopalniach systemów zarządzania bezpieczeństwem wskazują, że zmiany w podejściu do
zagadnień dotyczących bezpieczeństwa uznawane są za konieczne i nieodwracalne. W coraz
szerszym zakresie w zakładach górniczych wykorzystuje się nowe jakościowo techniki
zarządzania bezpieczeństwem oraz metody usprawniające dotychczas funkcjonujące systemy
zarządzania bezpieczeństwem.

Niezbędnym staje się opracowanie i wdrożenie

nowych

technik i zasad funkcjonalnych systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy z uwzględnieniem
kompleksowej oceny jakości zarządzania bezpieczeństwem oraz kompleksowej oceny i kontroli jakości zarządzania bezpieczeństwem na stanowiskach pracy w podziemnych zakładach
górniczych.
Przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego wzięli udział wraz z przedstawicielami
Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w audicie certyfikującym System Zarządzania
Bezpieczeństwem Pracy wprowadzony w K W K Borynia. Na bazie stwierdzeń końcowych
w audicie zespół wystąpił do Komitetu Technicznego ds. Certyfikacji Systemów Zarządzania
Bezpieczeństwem Pracy przy Głównym Centrum Bezpieczeństwa Górniczego o nadanie
certyfikatu potwierdzającego fakt wdrażania systemu w K W K

Borynia jako

pierwszej

z kopalń w polskim przemyśle węglowym
Wyższy Urząd Górniczy z uwagą odnosi się do tych działań, uznając j e za bardzo
istotne i mające wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa, podejmując jednocześnie inicjatywy
zmierzające do koordynacji działań i wymiany doświadczeń w tym zakresie. Aktualnie
istnieje potrzeba prowadzenia badań skuteczności wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz inspirowania rozwoju tych systemów. Całokształt tych działań ma za
zadanie zbieranie informacji pozwalających na pełne rozpoznanie wpływu zamierzeń podejmowanych w zakładach górniczych na rzecz bezpieczeństwa związanego z wprowadzeniem
nowych metod poprawiających skuteczność działania systemów zarządzania bezpieczeństwem
pracy.
Całość działań podejmowanych od 1996 r. przez Wyższy Urząd Górniczy przy współpracy,
jednostek naukowych i naukowo-badawczych oraz przedstawicieli przedsiębiorców zmierza
do zmiany sposobu podejścia do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to w coraz
szerszym zakresie aspektu organizacyjnego, poprzez wprowadzanie zmian zmierzających do
coraz szerszego udziału i zaangażowania pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem.
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Działania te były i są konieczne jako prace wstępne i analityczne zmierzające do dostosowania
systemów krajowycli do wymogów Unijnycli.

The role of Higher Mining Office in implementation of safety
management systems in mining plants
Abstract
The paper presents objectives and tasks in safety management in mines. The exampies
of mines were given and the labour safety management was characterised. The role and
tasks of the Higher Mining Office in unification and dissemination of management systems
were discussed.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej ' 9 9 , s. 6 8 3 — 6 9 4

Zygmunt NICZYPORUK, Piod" ROSMUS
Jerzy SOBALA
Główny Instytut Górnictwa, Katowice

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w kopalniach węgla — stan
wdrażania i doświadczenia
Słowa kluczowe

Bezpieczeństwo pracy - system zarządzania bezpieczeństwem - polityka bezpieczeństwa
ocena ryzyka - procedura postępowania
Streszczenie
Od 1996 roku w górnictwie węgla kamiennego realizowany jest program wdrażania
systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Wśród wielu systemowych rozwiązań został
zastosowany system zarządzania opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa. System ten
wdrażany jest obecnie w kopalniach trzech spółek węglowych. Jest on zgodny z wymaganiami
obowiązującego ustawodawstwa oraz w pełni realizuje cele określone w projekcie polskiej
normy (Systemy zarządzania..., 1998). Wdrażanie ma charakter ewolucyjny, w którym
można wyróżnić następujące etapy: zaangażowanie kierownictwa oraz opracowanie polityki
bezpieczeństwa, stworzenie struktury zarządzania systemem — powołanie zespołu koordynującego i grup roboczych, opracowanie dokumentacji systemu, wprowadzenie podsystemu
informacyjno-informatycznego, wykorzystanie analizy ryzyka do ograniczania zagrożeń,
współpraca przy prowadzeniu auditów wewnętrznych.
Ukoronowaniem dotychczasowych prac wdrożeniowych była certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w KWK Borynia, której dokonał zespół auditorów powołanych
przez organ państwowego nadzoru górniczego, w skład którego weszli przedstawiciele
Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa.
1. Wstęp
Restrukturyzacja polskiego przemysłu wydobywczego, dążąca do jego dostosowania do
wymagań gospodarki rynkowej, przebiega przy rozwiązywaniu wielu problemów, w tym
również związanych z bezpieczeństwem pracy i ochroną środowiska. W procesie tym
uczestniczy Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, pełniący jednocześnie funkcję Głównego Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Jednym z wyników prac z tego zakresu jest
opracowany „System zarządzania bezpieczeństwem pracy". System zarządzania bezpieczeńSekcja IV
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stwem pracy jest zgodny z wymaganiami Konwencji Nr 155 Międzynarodowej Organizacji
Pracy, dotyczącej bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy oraz ramowych
i szczegółowych dyrektyw, harmonizujących prawodawstwo krajów członkowskich Unii
Europejskiej.
Opracowany w GIG system zarządzania został zaaprobowany przez kierownictwa i załogi
kopalń. Prace wdrożeniowe prowadzone są w następujących kopalniach: K W K Borynia,
K W K Jas-Mos, K W K Pokój, K W K Anna, K W K Dębieńsko.
Główny nacisk prowadzonych prac położono na stworzenie systemu zarządzania, który:
— podniesie efektywność istniejącego w przedsiębiorstwie sposobu zarządzania bezpieczeństwem,
— redukować będzie zagrożenia już na etapie planowania w zakładzie górniczym,
— zapewni utrzymanie zagrożeń w stanie kontrolowanym,
— zminimalizuje straty na podstawie bieżących analiz kosztów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa poprzez odpowiednią alokację nakładów,
— wytworzy mechanizm odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa wśród wszystkich
pracowników zakładu górniczego.
Osiągnąć wymienione cele jest trudno ze względu na trwający proces restrukturyzacji
i odchodzenie doświadczonych pracowników na emerytury górnicze oraz brak sprawdzonych
wzorców postępowania dla warunków krajowych. Spowodowało to konieczność ciągłego
doskonalenia systemu poprzez prowadzenie prac badawczo-rozwojowych dla wypracowania
optymalnych metod dotyczących:
— dostosowania do potrzeb kopalń metodologii prowadzenia prac wdrożeniowych,
— uporządkowania istniejącego w zakładach górniczych systemu zarządzania dla kształtowania bezpiecznych warunków pracy,
— wprowadzenia do zarządzania analizy kosztów bezpieczeństwa,
— prowadzenia wewnętrznych auditów systemu,
— wprowadzenia zasad sprawdzania zgodności stanu aktualnego z wymogami certyfikacji
systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
Efektem prowadzonych prac było wdrożenie systemu w K W K Borynia w zakresie
podstawowym i przeprowadzenie jego certyfikacji w oparciu o opracowaną wspólnie
z Wyższym Urzędem Górniczym metodologię. Certyfikacji dokonał zespół auditorów, składający się z pracowników Głównego Instytutu Górnictwa i Wyższego Urzędu Górniczego.
Certyfikacja systemu potwierdziła zgodność podejmowanych działań w kopalni z wymaganiami systemu na etapie jego wdrożenia. Udzielenie i posługiwanie się certyfikatem wymaga
okresowego potwierdzania poprzez audit kontrolny, że kopalnia stosuje się do zasad
i procedur opisanych w dokumentacji systemu.
2. Metodologia postępowania dla wdrożenia systemu zarządzania
Dla wdrażania i rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy, w każdym
z zakładów górniczych została powołana grupa sterująca, w skład której weszli kierownicy
działów — w swych działach powołali oni grupy robocze oraz określili i przekazali grupom
roboczym cele do realizacji. Struktura organizacyjna grupy sterującej przedstawiona została
na rysunku 1 (Sobala, Rosmus 1997).
684

Section IV

Szkoła Eksploatacji Podziemnej '99

k-

ZARZĄD
Z
A

GŁÓWNY mSTYHJT
GÓRNICTWA

D
A

•

N

GRUPA STERUJĄCA
( CELE, PROGRAMY )
KIEROWNICY
DZIAŁÓW

I

O

R

A
»

I

II

\*
i

i

• i i4

i

i

lviii

14

• • 4 • • s•

Rys. i. Struktura Zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
Fig. I. Structure of team for implementation the safety management

Skład poszczególnych grup roboczych obejmuje przedstawicieh całego zakładu górniczego,
a Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i zewnętrzni doradcy
wspierają te grupy fachowo przy realizacji zadań.
2.1. D z i a ł

Pełnomocnika

Bezpieczeństwem

Dyrektora

ds.

Zarządzania

Pracy

Czynności wykonawcze i kontrolne związane z nadzorowaniem funkcjonowania systemu
zarządzania bezpieczeństwem pracy są w gestii Działu Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy (rys. 2). Dział ten utworzono w oparciu o reorganizację
istniejącego w każdym zakładzie górniczym Działu BHP i Szkolenia. W

dziale tym

utworzono Zespół Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, do którego statutowych obowiązków
należy:
— kontrola systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy pod kątem jego stosowania
oraz skuteczności,
— ocena danych i informacji dotyczących bezpieczeństwa,
— inicjowanie i zlecanie działań zaradczych, zapobiegających możliwości powstawania
zagrozen,
•

•

— nadzorowanie postępowania w przypadku wykrycia lub wystąpienia zagrożenia, aż
do momentu jego usunięcia.
Sekcja IV
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PEŁNOMOCNIK DYREKTORA ds.
ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY
GŁÓWNY INŻYNIER BHP I SZKOLENIA

DZB

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM PRACY

BSS

ODDZIAŁ
SZKOLENIA
ZAWODOWEGO

INŻYNIER BHP I
SZKOLENIA

DBS

i----''
*

4

«

* •• *

. « > U « . » » (a/i

'"li,

NADSZTYGAR
BHP

Rys. 2. Struktura organizacyjna Działu Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
Fig. 2. Structure o f organisation the safety management team

Przepływ informacji umożliwiający realizację statutowych obowiązków Działu Pełnomocnika
Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy przedstawiony został na rysunku 3,
2.2. M e t o d o l o g i a

wdrażania

Wdrażanie systemu w zakładacłi górniczycłi obejmowało następujące ętapy:
a) diagnozy:
— występującycłi w zakładzie górniczym zagrożeń,
— istniejącego w zakładzie sposobu zarządzania bezpieczeństwem pracy, celem opracowania jego modyfikacji,
b) szkoleń:
— kadry kierowniczej,
— pracowników, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa,
c) realizacji systemu:
— planowania przedsięwzięć z uwzględnieniem analizy i kryterium akceptowalności,
tolerowalnos'ci, lub niedopuszczalności ryzyka (Niczyporuk 1997),
— udokumentowania organizacji systemu i planowanych przedsięwzięć w postaci procedur
postępowania,
— tworzenia systemu informatyczno-informacyjnego, wspomagającego procesy decyzyjne
w przedsiębiorstwie,
— współpracy w zakresie auditu wewnętrznego,
— wprowadzania specjalnych technik i analiz, które są wykorzystywane w trakcie
analizy ryzyka
— przygotowania zakładu górniczego do certyfikacji systemu.
Praktyczny sposób opracowania i wdrożenia zasad systemu w przedstawionym zakresie
został zilustrowany w tabeli l, w której zestawiono zakresy kompetencji i odpowiedzialności
za realizację wynikających z systemu zadarł.
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3. Metodologia dokumentowania systemu zarządzania
Za podstawę przyjętej metodologii dokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem
pracy przyjęto wymagania normy ISO 1013 „Guidelines for developing quality manuals",
według której dokumentowane są systemy zarządzania jakością oraz octironą środowiska.
Zgodnie z tą normą oraz przyjętą metodologią system zarządzania bezpieczeństwem rozpatruje
następujące dokumenty:
— Księgę Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy,
— procedury organizacyjne oraz procedury operacyjne,
— instrukcje prowadzenia badań i bezpiecznego prowadzenia prac,
— formularze i zapisy stanu bezpieczeństwa, w tym udokumentowane oceny ryzyka.
Zależności pomiędzy przedstawionymi dokumentami zostały przedstawione na rysunku 4.
OPIS SYSTEMU, STRUKTURA
ORGANIZACYJNA
PRZEDSIĘBIORSTWA
POWIĄZANIA,
P R Z Y N A L E Ż h ^ . POLITYKA
BEZPIECZEŃSTWA

POSTĘPOWANIE DLA
KSIĘGA
ZARZĄDZANU
BEZPIECZEŃ!

PROCEDURY
POOTĘPOWANIA
NSTRUKCJE BADAWCZE
I ROBOCZE
OCENY RYZYKA,
ZAPISY DOTYCZĄCE STTANU
BEZPIECZEŃSTWA

ROZWIĄZYWANIA
OKREŚLONYCH ZADAŃ,
POWIĄZANIAHONOWE
I POZIOMIE W ZAKŁADZIE
PRACY, OCPOWIEDZIALNOŚa

EMITOWANE DOKUMENTY
SPOSOBY POSTĘPOWANIA
DLA WYKONANIA
C Z Y N N C t o ROBOCZYCH
LUB BADAWCZYCH
OCENY RYZYKA I WYNna
BADAŃ, H^ZEGLĄPÓW 1
POMIARÓW, RAPORTY,
PRCfFOKÓLY INSPEKCJI BADAŃ
POWYPADKOWYCH

Rys. 4. Dokumentowanie w systemie zarządzania bezpieczeństwem
Fig. 4. Document o f the safety management system

Ponieważ dokumentacja musi stanowić spójną całość, dążono do tego, by wszystkie
dokumenty wyższego rzędu powoływały się na dokumenty niższego rzędu, lub j e przywoływały.
Aby dokumentacja
na bezpieczeństwo od
następujące kluczowe
mentowane w postaci

opisywała wszystkie działania w zakładzie górniczym, mające wpływ
kierownika rucliu zakładu — do szeregowego pracownika, ustalono
działania w ramacłi systemu zarządzania, które winny byc udokuprocedur:

— dla właściwego udokumentowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
1. Procedura pisania procedur i instrukcji
2. Procedura oceny ryzyka
s

Sekcja IV
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— dla zapewnienia właściwego zarządzania zasobami ludzkimi:
1. Procedura doboru pracowników
2. Procedura szkolenia nowoprzyjętych
3.
—
1.
2.

Procedura podwyższania kwalifikacji
dla zapewnienia właściwego rozwoju:
Procedura opracowania projektu technicznego eksploatacji
Procedura opracowania planu rucłiu zakładu górniczego*

3. Procedura opracowania projektu technicznego wyrobisk
— dla zapewnienia właściwego zaopatrzenia materiałowego i doboru firm obcych:
1. Procedura doboru dostawców
2. Procedura doboru firm obcych
3.
—
1.
2.

Procedura badań odbiorczych
dla zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie produkcji:
Procedura utrzymania urządzeń w stanie sprawności
Procedura prowadzenia prac o wysokim poziomie ryzyka

3.
4.
5.
6.
—

Procedura zgłaszania i identyfikacji zagrożeń
Procedura wprowadzania działań naprawczych
Procedura przeglądu stanu bezpieczeństwa
Procedura badań powypadkowych
dla zapewnienia rozwoju systemu zarządzania:

1. Procedura prowadzenia auditu wewnętrznego
2. Procedura wprowadzania działań korygujących
Współzależności pomiędzy poszczególnymi działaniami przedstawione zostały na rysun
ku 5.
Polityka
kierownictwa
Zarządzanie
zasobami ludzkimi

Przeglądy systemu i
wdrażanie działań
korygujących

Audit systemu
Zapewnienie
bezpieczeństwa w
trakcie produkcji

Zapewnienie właściwego
rozwoju zakładu
górniczego
Zapewnienie optymalnych
działań logistycznych

Rys. 5. Kluczowe elementy systemu zarządzania udokumentowane procedurami
Fig. 5. Key elements o f safety management system
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Narzędziem pozwalającym osiągnąć powyżej zakreślone cele jest wykonywana w ramach
systemu zarządzania bezpieczeństwem analiza ryzyka, która jest integralnym elementem
każdej z procedur. Analiza ryzyka polega na:
— określeniu zagrożeń występujących w środowisku pracy lub wynikających z cech
fizycznego środowiska pracy,
— oszacowaniu poziomu ryzyka wynikającego z tych zagrożeń, oraz
— ustaleniu koniecznych działań profilaktycznych, które zapewnią bezpieczną pracę.
4. Przegląd systemu do certyfikacji
Wdrażanie systemu jest dodatkowym, dobrowolnym „obciążeniem" pracowników kopalń.
Z tego względu istnieje pokusa odchodzenia od przyjętych rozwiązań systemowych i postępowania „po staremu". W celu uniknięcia takich reakcji system podlega certyfikacji.
Celem certyfikacji jest potwierdzenie zgodności systemu z wymaganiami. Sposób prowadzenia
procedury certyfikacji systemu został opracowany i jest stosowny przez Komitet Techniczny
ds. certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy przy Głównym Centrum Bezpieczeństwa Górniczego.
Procedura certyfikacji rozpoczyna się przeprowadzeniem auditu przez zespół, w skład
którego wchodzą niezależni auditorzy. Zespół ten ocenia zgodności systemu z wymaganiami
oraz realność i terminowość podejmowanych działań korygujących lub naprawczych. Jednym
z elementów jest również ocena stanu bezpieczeństwa i jego zmiany. Pozytywny wynik
auditu jest podstawą do przekazania wniosku do Komitetu Technicznego o nadanie certyfikatu
potwierdzającego wdrożenie systemu. Działania podejmowane w ramach systemu wymagają
sprawdzenia. Okresowe (roczne) audity kontrolne mają za zadanie potwierdzenie, że system
funkcjonuje zgodnie z przyjętymi zasadami. Należy sądzić, że aktualnie opracowywana
polska norma dotycząca Systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wprowadzi
zasady certyfikacji systemu (Projekt Polskiej Normy NKP 276, 1998)
Proces certyfikacji w K W K Borynia przebiegał zgodnie z wyżej przedstawionymi
zasadami. Zasady te nie są ostateczne i będą ulegały ewolucji wraz z zaistniałymi
uwarunkowaniami prawnymi. Należy przypuszczać, że problem ten zostanie uwzględniony
w aktualizacji prawa górniczego. Problemu certyfikacji systemu nie należy łączyć jedynie
z faktem uzyskania certyfikatu, ale przede wszystkim z koniecznością codziennych działań
zgodnie z wymogami systemu — działań, które podlegają sprawdzeniu w audicie kontrolnym.
5. Wnioski wynikające z wdrażania systemu
1. Opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa i wdrażany w kopalniach węgla
kamiennego system zarządzania bezpieczeństwem pracy jest zgodny z wymaganiami
międzynarodowego i krajowego ustawodawstwa w dziedzinie ochrony pracy. Wynikające
z systemu propozycje działań mogą wykraczać poza obecnie obowiązujące przepisy
prawne. Podobnie jednak jak stało się to z oceną ryzyka, są już uwzględniane w procesie
aktualizacji prawa.
2. Proponowane rozwiązania systemowe powstały przy konsultacji z załogami kopalń,
związkami zawodowymi, a zwłaszcza z Wyższym Urzędem Górniczym.
Sekcja IV
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3. Opracowane procedury systemu służą poprawie przestrzegania prawa oraz podejmowaniu
przedsięwzięć w oparciu o analizę ryzyka.
4. Dotychczasowe

doświadczenie

wskazuje, że dla efektywnego działania

systemu

konieczne jest wydzielenie Zespołu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, zajmującego się
wyłącznie nadzorem i obsługą systemu.
5. System

posiada podsystem

informacyjno-informatyczny,

który wspomaga

Zespół

Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w zakresie monitoringu zagrożeń oraz podejmowania
działań korygujących i naprawczych.
6. System dotyczy wszystkich pracowników przy jednoczesnym położeniu nacisku na
decydujące znaczenie zaangażowania kierownictwa i dozoru w jego wdrażaniu i funkcjonowaniu.
7. Działania dotyczące bezpieczeństwa wynikające z systemu, mogą mieć charakter
działań wykraczających poza wymagania istniejących przepisów prawnych. Konieczna jest
zatem ścisła kontrola realizacji podejmowanych działań.
8. Wdrożenie systemu jest potwierdzane certyfikatem. Uzyskania certyfikatu nie należy
traktować wyłącznie jako

potwierdzenia wdrożenia systemu, ale przede wszystkim jako

konieczność postępowania według tych reguł i procedur.
9. Poprawa poziomu bezpieczeństwa jest warunkiem ścisłego przestrzegania opracowanych
zasad i procedur. Należy mieć świadomość, że uzyskanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
jest łatwiejsze od jego utrzymania.
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The safety management system implemented in Polish collieries
state of implementation and experience
Abstract
Since the year 1996 in Polish collieries is implemented the safety management system,
From the propositions of safety management, the system devełoped in the Central Mining
Institute was approved by management and staff of collieries and its presently being
implemented more and morę commonly in mining practice. Management system is agreed
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with International law regulations and the draft of ihe Polish Standard. Implementation of
the system is aimed mainly on:
— the proper safety policy of the management and its propagation among the staff,
— creating the structure o f the system adeąuate to the mine specify,
— actions, based on risk assessment, necessary to improve the safety level,
— creating a documentary evidence system (Management System Records, procedures
and acting rules),
— periodic audits of safety and specification on their basis the rectified activities.
In November 1998, after two years of implementation, safety management system was
successful certified in the Coal Mine Colliery Borynia. Certification was made by auditors
team from State Mining Authority and Central Mining Institute.
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