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Nie mogę powiedzieć,
Czy będzie lepiej, czy będzie inaczej,
A Ie tyle mogę powiedzieć,
Iż musi być inaczej, o ile ma być dobrze.
Georg Liclrtenberg

Ten aforyzm kończył kilkanaście zdańjakie napisałem w ubiegłorocznych materiałach na temat Szkoły w roku 2000. Myślę, że oddaje on najlepiej intencje twórców i wykonawców reformy górnictwa węgla kamiennego, jak też wysiłki wszystkich, którzy zmieniają oblicze
przemysłu wydobywczego w warunkach wielkich przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce. Hustracją różnorodnych działań reformatorskich będzie co najmniej kilkanaście wykładów zamieszczonych w niniejszych materiałach. Wykładów coraz lepiej ocenianych przez wszystkich Uczestników i Sympatyków Szkoły. Jak powiedział Eugene Delacroix,
najwybitniejszy przedstawiciel romantyzmu w sztuce europejskiej: Dzieło zrobione dla ludzi.
znajdzie zawsze ludzi, którzy potrafią je ocenić, stąd też pewnie fakt dostrzeżenia nas przez
władze Komitetu Badań Naukowych, które przyznały nam w rankingu wydawnictw, czasopism
i konferencji wysoką punktację. To cieszy i dopinguje do dalszej poprawy wartości merytorycznej, jak też szaty graficznej i edytorskiej.
Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej są od kilku lat tradycyjnie tylko jednym z kilku
wydawnictw jakie otrzymują uczestnicy naszych spotkań. Dzieje się tak dzięki rozwijającej się
Bibliotece Szkoły (łącznie z materiałami Szkoły wydaliśmy już ponad pięćdziesiąt pozycji !).
Uczestnicy Szkoły otrzymają i w tym roku kolejne publikacje dzięki wsparciu między innymi
KWK Bogdanka S.A. i ZGH Bolesław . Wierzę, że uda się nam tę tradycję kontynuować. Liczę
na pomoc również innych kopalń w kolejnych latach, mając nadzieję, że ich kondycja ekonomiczno-finansowa będzie coraz lepsza, bo jak powiedział pisarz francuski Georges Bemanos:
Nadziejajest ryzykiem, które trzeba podjąć.
Dopingowani wynikami corocznej ankiety oceniającej funkcjonowanie Szkoły staramy się
zmieniać jej oblicze i wzbogacać nowymi działaniami. I tak w programie (od ubiegłego roku)
obok tradycyjnej sesji poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa pracy w górnictwie pojawia
się raport o stanie bezpieczeństwa w polskich kopalniach, przygotowany przez pracowników
WUG- instytucji, z którą ws półpraca układa się nam bardzo dobrze. Sądzę, że zaowocuje ona
kolejnymi inicjatywami.
Tradycyjnie w trakcie obrad tegorocznej Szkoły wysłuchamy wykładów wygłoszonych w ramach sesji:
- nowe techniki i technologie w eksploatacji podziemnej złóż,
- drogi obniżenia kosztów wydobycia w kopalniach.
Interesującą sesją będzie niewątpliwie sesja poświęcona tematyce likwidacji kopalń z udziałem licznego grona znakomitych fachowców.
Warto również odnotować fakt organizacji sesji pod nazwą International Mining Forum.
Sesja ta, w bieżącym roku jeszcze skromna, ale naszym zdaniem mająca przed sobą ogromną
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przyszłość.

Zgodnie z naszymi intencjami ma to być spotkanie specjalistów -przedstawicieli
nauki i praktyków przemysłu prezentujące doświadczenia w zakresie szeroko rozumianej działalności górniczej innych krajów jak również polskie rozwiązania techniczne i technologiczne
mające szansę szerszego upowszechnienia. Materiały tej sesji od przyszłego roku będą ukazywać się tylko w języku angielskim.
W tym roku po raz pierwszy w elektronicznej wersji Vademecum znajdziecie Państwo przepisy związane z prowadzeniem eksploatacji przez podziemne zakłady górnicze. W ten sposób
nasze Vademecum, które dotychczas bardziej przypominało rozszerzoną książkę teleadresową
zacznie powoli przypominać zgodnie ze swoim przeznaczeniem (bo przecież vade mecum to
łacińskie pójdź za mną) książkę-poradnik, przewodnik w dziedzinie górnictwa i geologii, chociaż do doskonałości jeszcze daleko. Ale jak mówi stare przysłowie: Nie od razu Kraków zbudowano . Będziemy je modernizować dalej.
Wierzę, że Szkoła 2000 stanie się tradycyjnie już okazją do kolejnej interesującej wymiany
poglądów, wielu gorących dyskusji, nawiązania nowych i utrwalenia starych przyjaźni .
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Streszczenie

poprzez kategorię ekonomiczną tzw. parytetu importowego,
pomiędzy cenami funkcjonującymi na rynku międzynarodowym a cenami na rynku krajowym.
Podano oferowane ceny w obrocie międzynarodowym i uzyskiwane ceny na rynku wewnętrz
nym. Zestawiono parytety importowe węgli kamiennych w latach 1996-1999. Zwrócono
uwagę, że zgodnie z programami rządowymi zmianami funkcjonowania górnictwa poziom cen
węgla w kraju powinien osiągnąć poziom cen parytetu importowego. Przytoczono obliczenia
nieuzyskanych przez górnictwo wpływów ze sprzedaży węgla po cenach niższych niż ceny parytetu importowego. Zwrócono uwagę, że niezwykle pilnym, dla rozwiązania problemów ekonomicznych górnictwa, jest wdrożenie zasad stanowienia poziomu cen zgodnie z zaptsamt
programów naprawczych.
W artykule pokazano

związki,

l. Wstęp

Problem cen węgla kamiennego, będący obok problemu kosztów warunkiem doprowadzenia
górnictwa węgla kamiennego do normalności, stanowi jak gdyby margines programów naprawy! restrukturyzacji reformy górnictwa. W programach wspomina się w zasadzie tylko
o maksymalnej cenie węgla, która nie powinna przekraczać tzw. parytetu importowego, czasami
proponuje się ścieżki cenowe na kolejne lata programu. Poziom cen węgla (począwszy od 1992
roku) kształtowany jest w praktyce najczęściej w oparciu o porozumienia zainteresowanych
stron, które następnie nie są przeważnie dotrzymywane. Użytkownicy węgla wykorzystując
trudności finansowe górnictwa, przejawiające się w zbyt niskich wpływach nie pozwalających
na realizację podstawowych płatności, a zwłaszcza priorytetowych (ze względu na sytuację
społeczną) wypłat wynagrodzeń, stosują swoisty szantaż kupię węgiel ale po uzyskaniu
znacznych opustów cenowych lub "innych korzyści" (pokrycie przez producentów kosztów
1
W nienicjszym artykule przez programy naprawcze rozumieć sil( b((dzie wszystkie programy rządowe mające na
celu restrukturyzacji( i reform(( czy dostosowanie górnictwa do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
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itp.) Opusty zmniejszają wpływy a "inne korzyści"
koszty górnictwa . Stojąc w sytuacji braku pieniędzy na wypłaty dla załóg, górnictwo najczęściej ulega żądaniom użytkowników decydując się na powiększanie strat kosztem
utrzymania spokoju społecznego. Interesujące jest to, że podejmowane w praktyce tego rodzaju
decyzje uzasadniane są wielokrotnie prawami rynkowymi a zwłaszcza prawem popytu i podaży.
W myśl tych praw przy nadpodaży węgla, a więc silnej konkurencji spółek węglowych, spadek
cen wydaje się być oczywistym. Teoretycznie tak, ale obniżanie cen poprzez opusty odbywać się
musi także zgodnie z prawami gospodarki rynkowej . A te sąjednoznaczne, co najlepiej wyraża
decyzja Urzt;du Ochrony Konkurencji i Konsumentów (11.05.98) "konkurencja zawsze działa
w kierunku ohniżenia stopy zysku aż do doln ej granicy tej stopy". Tak więc zgodnie z prawami
rynku , przy nadpodaży w ęg la, ceny można obniżać ale kosztem zmniejszenia zysku. Nie wolno
obniżać cen poni żej kosztów pozyskania węgla. Od lat twierdzę, że żaden naprawczy program,
doprowadzenia górnictwa do realiów funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, się
nie uda, gdy uznaje się za normalną sytuację , w której ceny węgla są niższe niż koszty .
W gospodarce rynkowej producent jakiegokolwiek towaru, aby nie dopuścić swego przedsiębiorstwa do upadłości , musi (i jest to wiedza podręcznikowa) uzyskiwać ceny pokrywające
koszty wyprodukowania tego towaru. Jeżeli konkurenci mogą zaoferować niższe ceny, to widocznie ich koszty produkcji są niższe. Chyba, że stosują dumping na rynku krajowym (np.
sprzed aż większości węgl a przez spółki węglowe) lub w handlu międzynarodowym (np. import
węgla do Polski z niektórych kierunków). Ale dumping jest skutecznym orężem walki o rynki
zbytu tylko na krótki okres czasu - dokładnie do czasu wyk01'lczenia finansowego konkurentów. Później trzeba (gdy już nie ma konkurencji innych spółek) odrobić straty podno sząc już
jako monopolista ceny. U nas dumping jest stosowany poprzez opusty cenowe i to od cen niż
szych niż koszty pozyskania. Zasadne jest pytanie, czy w praktycznie realizowanej polityce cenowej spółek rzeczywiście chodzi o wykończenie (doprowadzenie do upadłości) jednych spółek
przez drugie i to w sytuacji prawnej, gdy jest tylko jeden ich właściciel. Program naprawczy górnictwa nie dopuszcza nawet takiej teoretycznej sytuacji. Likwidowane mają być tylko te kopalnie, które wyczerpały swe zasoby lub mają warunki geologiczno-górnicze nie dające szansy na
rentowne wydobycie węgla. Nie przewiduje się upadłości kopalń wynikających z dumpingowych gier rynkowych. Polityka ustalania cen węgla w nieprzemyślany sposób jest groźnym
i niebezpiecznym narzędziem , także dla aktywnych uczestników takiej gry .
Problem cen węgla musi być w naszym kraju rozwiązany dokładnie z zasadami gospodarki
rynkowej. Ceny węgla muszą być najpierw urealnione tzn. nie mogą być niższe niż koszty. Dopiero po urealnieniu cen można analizować, które kopalnie (spółki) mają za wysokie ceny, co
oznacza wprost za wysokie koszty i czy da się tak obniżyć koszty aby ceny spadły do poziomu
cen rynkowych . Powstaje problem, co to są ceny rynkowe? U nas błędnie się to pojęcie rozumie
uw ażaj ąc , że są to takie ceny jakie zechce zapłacić użytkownik . Każdy użytkownik chciałby
uzyskać jak najni ższe ceny bo taki jest jego interes. Presja na obniża nie cen jest zrozumiała, ale
tego rodzaju naciski (wymuszenia) są tylko wtedy skuteczne gdy znajduje się producent gotowy
spełnić te żądania . Jeżeli koszty są ni żs ze niż wymuszane ceny to wszystko jest w porządk u, ale
jeżeli ceny mają być niższe niż koszty to zgoda producenta jest tylko świadomym generowaniem
swych strat. Nasz rynek węglowy funkcjonuje jeszcze w pseudorynkowych warunkach.
W normalnej gospodarce rynkowej o poziomie cen decyduje poziom kosztów pozyskania
węgla w tej kopalni, która zamyka bilans popytu na węgiel. Jest to znana w ekonomice surowtransportu,
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ców mineralnych zasada kosztów zamykających bilans lub kosztów marginalnych. Interesujące
·jest to, że nasza elektroenergetyka zakłada dalsze swe funkcjonowanie w oparciu o koszty marginalne. W górnictwie nie robi się nawet takich symulacyjnych rachunków. Wynikać to może
z zapisów dotyczących poziomu cen węgla w kolejnych programach reformatorskich , gdzie parytet importowy ma być najwyższą ceną, a więc stosunkowo mało istotnąjest informacja o poziomie kosztów marginalnych zmieniających się wraz z zapotrzebowaniem na węgiel, a może
też wynikać z przekonania, że w gospodarce rynkowej (w naszym krajowym wydaniu) o cenie
węgla i tak zadecyduje zmowa monopolistyczna użytkowników węgla , wobec której producenci
są bezsilni.
Użytkownicy węgla przytaczają często podczas negocjacji cenowych argument, że nie akceptują ok.i·eślonego poziomu cen i przy twardym stanowisku spółek węglowych będą importować węgiel. Import węgla na krajowe potrzeby jest teoretycznie i technicznie możliwy choć
praktycznie w niewielkich, w stosunku do krajowego zapotrzebowania, ilościach. Problemem
rzeczywistym jest oczywiście koszt sprowadzenia węgla, a więc cena jaką użytkownik będzie
musiał zapłacić za importowany węgiel na bramie swego przedsiębiorstwa. W otwartej gospodarce rynkowej import np. węgla jest dopuszczalny i może on stanowić konkurencję z krajowymi producentami. Wyraźnie może to wystąpić po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
Ale i w takich przypadkach państwo (właściciel) posiada stosowne i legalne możliwości obrony
własnego przemysłu górniczego.
Gospodarka krajowa jest coraz bardziej powiązana z gospodarką światową co powoduje, że
wszelkie zmiany (a zwłaszcza zakłócenia) na rynku światowym odbijać się będą, w mniejszym
lub większym stopniu na rynku krajowym. Dotyczy to także rynku węglowego .
W niniejszym artykule przypomniane zostaną informacje dotyczące cen węgla na rynku krajowym, podana zostanie sytuacja cenowa na rynku międzynarodowym oraz porównanie poziomu cen opartego na parytecie importowym z cenami krajowymi.
2.

Związki

2.1. Ceny

krajowych cen
węgla

węgla

z cenami na rynku

międzynarodowym

a parytet importowy

W systemie węgla kamiennego stosowana jest kategoria ekonomiczna nazywana parytetem
importowym . Służy ona do określania poziomu cen węgla energetycznego w rozliczeniach
z energetyką zawodową i innymi użytkownikami węgla energetycznego na podstawie analizy
cen węgla na rynku międzynarodowym. Jest ona także odniesieniem dla porównywania cen
węgla koksowego w rozliczeniach z koksowniami.
Parytet importowy często jest mylony z ceną węgla importowanego (rzeczywiście lub teoretycznie) do Polski. Często te pojęcia są używane wymiennie, co prowadzi do szeregu nieporozumień, a także błędnych ocen konkurencyjności krajowego węgla z węglem na rynkach świa
towych. Analizując parametry jakościowe węgli oferowanych na rynku krajowym z węglami
będącymi przedmiotem obrotu międzynarodowego (patrz tabela l) łatwo zauważyć , że nie we
wszystkich przypadkach można dokonywać prostych porównań cenowych. Porównywanie
cen węgla może odbywać się tylko dla identycznych lub bardzo zbliżonych jakościowo węgli
handlowych. Węgle krajowe nie mające odpowiedników na rynkach światowych można oceniać tylko w sposób pośredni np. poprzez kryterium ich wartości (wyrażonej w cenach). Ale warSesja plenarna
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cenowe kategorie

wartości

węgla:

- ceny .\:wiato we- to ceny, za które można kupić węgiel kamienny znajdujący się na statku przy pirsie węglowym w porcie eksportera;
- ceny importowe-to ceny, za które możnakupić powyższy węgiel, ale znajdujący sięjuż
w wagonach w portach polskich;
- wartość węgla krajowego- jest to cena teoretyczna, jaką można by otrzymać za węgiel
krajowy:
a) na rynku .~wiatowym- porównując ceny i parametry jakościowe krajowego węgla rzeczywistego z węglami na rynku światowym (węgiel krajowy ze względów konkurencyjnych nie
może być droższy),

b) na rynku krajowym- porównując koszty hipotetycznie zaimportowanego węgla i jego
parametry jakościowe z parametrami jakościowymi węgla krajowego, oba te porównania dają
różne wartości węgla krajowego;
- parytet importm't.'Y- jest to cena lub wartość węgla krajowego o określonych parametrach jakościowych wyznaczana w uzgodniony sposób na podstawie relacji jakości i cen węgli
oferowanych na rynkach międzynarodowych; wylicza się go z wykorzystaniem hipotetycznych
(lub rzeczywistych) cen importowych.
Parytet importowy węgla krajowego o porównywalnych parametrach jakościowych z węg
lem na światowych rynkach (dotyczy to przeważnie większości węgla koksowego) jest w zasadzie jego ceną importową. Parytet importowy węgla o innych parametrach jakościowych niż
węgli oferowanych na rynkach międzynarodowych (dotyczy to przeważającej większości węgli
energetycznych) jest tylko hipotetycznąjego wartością w świetle cen światowych (nie jest, i to
trzeba z naciskiem przypominać, jego ceną).
2.2. P ary t e t i m p o r t o wy w progra m a c h n a p r a w c z y c h g ó r n i c t w a w P o l s c e
Podstawowym celem programów naprawczych górnictwa węgla kamiennego jest uzyskanie
rentowności kopalń. Jednym z warunków, poza obniżeniem kosztów pozyskania węgla, jest
ukształtowanie cen zbytu węgla na odpowiednim poziomie, jednak nie wyższym od potencjalnych cen węgla importowanego. Ceny węgla importowanego nazwano później parytetem importowym. Pojęcie to, o czymjuż wspomniano, zostało wprowadzone na skutek znacznych róż
nic w jakości węgla energetycznego oferowanego na rynku międzynarodowym a jakością węgla
energetycznego zużywanego przez głównych odbiorców w kraju. Na rynku międzynarodowym
nie oferuje się węgli , które mogłaby bezpośrednio zużywać elektroenergetyka. Przykładowo
najwyższa zawartość popiołu w oferowanych w portach eksporterów węgla wynosi 16'%, a krajowa energetyka zużywa węgiel o średniej zawartości popiołu 22%; wartość opałow a węgli oferowanych na rynku międzynarodowym wynosi 24- 28 MJ/kg (średnio 27 MJ/kg), a w kra ju
energetyka zużywa węgiel o średniej wartości opałowej 21 MJ/kg. Z tego też względu ceny węg
la na rynku światowym , jeżeli mają być one poziomem odniesienia do cen krajowych, nale ży
przeliczyć na parametry jakościowe węgla krajowego. Ceny światowe przelicza się na parametry jakościowe węgla normatywnego lub standardowego określając hipotetyczny po zi om cen
w portach polskich (ściślej w wagonie w portach polskich). Tą cenę nazywa się parytetem importowym. Nie ma ona nic wspólnego z ceną rzeczywistego węgla , który mógłby być sprowaSesja plenarna
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dzony do Polski i o tym należy pamiętać posługując się w analizach kategorią parytetu importowego.
Parytet importowy jest, zgodnie z założeniami kolejnych programów naprawy górnictwa,
wyznacznikiem poziomu cen węgli krajowych. Poniżej przytoczono zapisy z kolejnych programów restrukturyzacji (reformy) górnictwa.
Opracowany w 1992 roku w Państwowej Agencji Węgla Kamiennego " Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego" określa ceny węgla w następujący sposób:
- Uzyskanie perspektywicznej rentowności kopabi węgla kamiennegojest możliwe pod warunkiem ukształtowania cen zbytu węgla w warunkach cen węgla importowanego.
- W programie przyjęto osiągnięcie od stycznia 1994 roku poziomu 90% cen węgla importowanego; ceny węgla dla każdej kopalni zostały zróżnicowane stosownie do jego parametrów
jako.~ciowych.

- W kolejnych latach uwzględnia się wzrost cen zbytu do poziomu cen importowych.
W lipcu 1993 roku powstał "Program powstrzymania upadłości górnictwa węgla kamiennego w Polsce". Problem cen na rynku krajowym został przedstawiony w poniższy sposób:
- Stosownie do kształtowania się cen węgla na wolnym rynku, ceny na rynku krajowym powinny odzwierciedlać najniższą konkurencyjną cen ę, tj. cenę parytetu importowego dla porównywalnejjakości węgla.

Przy niekorzystnej sytuacji na światowym rynku węglowym oznacza to:
konieczno.~ć podniesienia ceny węgla energetycznego do poziomu parytetu węgla importowanego,
- w przypadku węgla koksującego cena powinna się umiejscowić nieznacznie poniżej
ceny importowej.
Wzrost cen węgla powinien się dokonywa ć w tempie wyznaczonym przez infla cję, ale
równoczdnie cena węgla nie powinna w żadnym wypadku przekraczać parytetu importowego.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu w marcu 1994 roku opracowało program dla realizacji li
etapu (I 994-1995) restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. W założeniach programu
napisano:
- Woln e ceny węgla na rynku krajowym poniżej poziomu parytetu importowego - dla
głównych odbiorców kształtowane na podstawie zawartych porozumień.
W 1995 roku opracowano program III etapu restrukturyzacji górnictwa, który miał funkcjonować w latach 1996-2000. Program ten, aczkolwiek nie wszedł w życie, w swych założeniach
posiadał zapis:
- Poziom cen umownych węgla na rynku krajowym nie będzie przekraczał parytetu cen importowych.
Ministerstwo Przemysłu i Handlu opracowując politykę państwa w stosunku do górnictwa
węgla kamiennego przyjęło "Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków
gospodarki rynkowej oraz międzynarodowej konkurencji" ( 1996). W części dotyc zącej cen wę
gla program ten posiada następujące zapisy:
- Ceny węgla kształtowane będą nadal wyłącznie w oparciu o mechanizmy rynkowe z przyjęciem zasady kształtowania ich maksymalnego poziomu w oparciu o tzw. parytet importowy.
- Brak j est uzasadnienia ekonomicznego, by górnictwo węgla kamiennego prowadziło
swoją dzialalno~;ć ze stratą stosując ceny zbytu w kraju na poziomie znaczn ie odbiegają cym od
cen bazujących na parytecie importowym .
-
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- Jednym z podstawowych kierunków działania na rzecz doprowadzenia górnictwa węgla
kamiennego do samofinansowania musi być dążenie do kształtowania w kraju cen zbytu węgla
szybko zbliżających się do poziomu cen importowych.
Ostatni program rządowy "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach
1998-2002" również wiąże ceny węgla z parytetem importowym. W programie znajdują się zaptsy.
- Prognozy cen zbytu węgla do roku 2002 opracowano przy założeniu, że będą one cenami
wolnymi, kształtowanymi nie wyżej niż parytet importowy węgla.
- Ceny węgla dla energetyki zawodowej osiągnąparytet importowy w roku 2000, a dla pozostałych odbiorców na rynku krajowym w 1998 roku.
- W kształtowaniu parytetu importowego cen węgla przyjęto, iż od 2000 roku nie będzie
stosowane cło na węgiel.
Dokonany powyżej przegląd programów naprawczych górnictwa węgla kamiennego pod
kątem sposobu rozwiązywania problemu cen pokazuje, że ceny węgla na rynku krajowym
powiązane zostały w każdym programie z poziomem cen węgla na rynkach światowych. Poziom
tych cen przeliczany jest na ceny węgla w hipotetycznym imporcie do Polski. Krajowe ceny
węgla będą równe cenom węgla importowego, gdy porównywalne będą ich parametry jakoś
ciowe lub będą cenami parytetu importowego, gdy parametry jakościowe węgli krajowych
i węgli na rynkach światowych nie są porównywalne.
Powiązanie cen węgla krajowego z cenami parytetu importowego wymagało opracowania
i uzgodnienia (pomiędzy zainteresowanymi stronami), metodologii liczenia parytetu importowego. Prace wyznaczające roczne parytety importowe, zgodnie z decyzją górnictwa i energetyki
zawodowej, prowadzone są w Zakładzie Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego
Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie.
2.3. Parytet importowy w krajach Unii Europejskiej
Przeważająca większość kopalń węgla kamiennego w krajach Unii Europejskiej, ze względu na
niekorzystne warunki geologiczne, znąjduje się w sytuacji ograniczonych możliwości restrukturyzacyjnych. W 1986 roku W spólnota ustaliła przepisy dotyczące pomocy państwowej dla przemysłu
węglowego. Miały one umożliwić przeprowadzenie restmkturyzacji, modernizacji i racjonalizacji
sektora węglowego. Mimo tych działań większość produkcji węgla we Wspólnocie nadal pozostąje
niekonkurencyjna wobec importu spoza W spólnoty. Wobec powyższego, w 1993 roku, ustanowiono
kolejne przepisy Wspólnoty dotyczące pomocy rządowej dla przemysłu węglowego. InteresL~jącą
częścią tych przepisów jest ustanowienie zasad przyznawania tzw. pomocy operacyjnej. Pornoc ta
ma na celu pokrycie różnicy pomiędzy kosztami produkcji i ceną węgla poszczególnych, starających
się o pomoc, przedsiębiorstw. Zgodnie z zasadami gospodarki rynkowej cena sprzedaży węglajest
dowolnie ustalana pomiędzy stronami zawierającymi umowę kupna/sprzedaży. Jednak deficytowe
przedsiębiorstwa wydobywcze zobowiązane są ustalać tą cenę w oparciu o wanmki (cenowe) dominujące na rynku światowym. Komisja Unii Europejskiej uważa taką pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem jeżeli, między innymi, ·wysokość pomocy operacyjnej na tonę węgla nie będzie
powodować, że ceny dostaw (węgla produkowanego we Wspólnocie dla użytkowników Wspólnoty)
będą niższe od cen węgla tej samejjako.~ci z krajów trzecich, a także, gdy pomoc nie będzie wpływać
negatywnie na konkurencję pomiędzy odbiorcami węgla.
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Powyższe

uwarunkowania wynikają z celów Wspólnoty, które można w skrócie przedstawić

jak poniżej :
- wspólnota powinna promować rozwój handlu międzynarodowego,
- aby wykonać to zadanie Wspólnota powinna zapewnić ustanowienie, utrzymanie i przestrzeganie normalnych warunków konkurencji,
- w świetle tych warunków, pomoc państwowa nie powinna dyskryminować ani wpływać
negatywnie na konkurencję pomiędzy producentami węgla, nabywcami lub konsumentami
Wspólnoty.
Pornoc państwa dla przemysłu węglowego ma na celu nie tylko poprawę konkurencyjności
tego przemysiu we Wspólnocie w stosunku do rynku światowego, ale ma stworzyć warunki dla
uczciwej konkurencji. Uważa się więc, że ceny węgla z kopalń otrzymujących pomoc pal1stwową nie mogą być niższe niż ceny węgla importowanego. W przeciwnym razie konkurencja
między węglem Wspólnoty a węglem importowanym byłaby nieuczciwa. Konsekwencją takiego stanowiska krajów Unii Europejskiej jest przyjęcie najniższego poziomu cen dotowanego
węgla na poziomie cen importowych.
W celu ustalenia (zgodnie z prawem Wspólnoty przez Komisję UE) ceny węgla z krajów
trzecich, zainteresowane przedsiębiorstwa Wspólnoty powiadamiają Komisję o zakupach węgla
i koksu z tych krajów. Informacje te przesyła się Komisji co kwartał, zgodnie z treścią odpowiednich ujednoliconych formularzy, a dane te objęte są tajemnicą zawodową. Na podstawie tych infonnacji Komisja podaje ceny węgla będące odpowiednikiem naszego parytetu importowego.
Pomoc operacyjna może więc być świadczona w wysokości różnicy pomiędzy umowną ceną
węgla (ale nie niższą niż parytet importowy) a kosztami produkcji.
Powyższe informacje ukazują związki jakie funkcjonują przy uzgadnianiu cen węgla w krajach unijnych w oparciu o ceny węgla na rynku międzynarodowym.
2.4. Różnice w sposobie wykorzystania parytetu importowego w Polsce
w Unii Europejskiej
Analizując zasady stanowienia cen węgla w Polsce i UE łatwo zauważyć odmienne podejście
do poziomu cen. W Unii poziom cen nie może być niższy niż ceny węgla importowanego. Jest to
warunek uczciwej konkurencji. W Polsce ceny węgla nie mogą być, zgodnie z programem naprawy górnictwa, wyższe niż ceny węgla teoretycznie importowanego nazywane parytetem importowym. Zapis w programach naprawczych górnictwa ma na celu zabezpieczenie krajowych
producentów węgla przed importem węgla. Dopóki Polska nie przystąpi do UE kształtowanie
cen węgla jest sprawą wewnętrzną naszego kraju. Nie mniej jednak eksperci zagraniczni, analizując sytuację ekonomiczną naszego górnictwa porównują koszty pozyskania węgla w polskich
kopalniach do parytetu importowego. Takie analizy dla każdej kopalni i spółki prowadzi
w okresach kwartalnych Zakład Ekonomiki i Badań Rynku Paliwowo-Energetycznego Instytutu
OSMiE PAN wspólnie z Państwową Agencją Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego
(Biuletyny- Analiza cen i kosztów pozyskania węgla kamiennego w świetle poziomu parytetu
importowego). Biuletyny te znajdują się w dyspozycji Zarządów Spółek Węglowych.
Na zako11czenie rozważań dotyczących związków cen na rynkach międzynarodowym i krajowym- należy zwrócić uwagę na to, że w krajach Unii Europejskiej ceny węgla importowanego liczy się "na bramie" użytkownika tzn. uwzględnia się indywidualne koszty transportu
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węgla z portów

(od granicy) do końcowego odbiorcy. Wynika to z treści formularzy podających
kontraktów kupna węgla z krajów trzecich. W Polsce przyjęto liczenie parytetu importowego, na podstawie cen węgl a importowanego, w portach polskich. Na tą różnicę, zaniżającą poziom cen, zwracają uwagę zachodni eksperci, sugeruj ąc dokonanie stosownych
przeliczeń . Ponieważ w Polsce nie obowiązująjeszcze ceny węgla na poziomie parytetu importowego można je liczyć w dotychczasowy sposób pamiętając, że w przyszłości nie zbędna będzie
modyfikacja uzgodnionej pomiędzy stronami (górnictwo-energetyka) metodologii . Na marginesie można dodać, że obliczenia cen węgla importowego z krajów potencjalnych eksporterów
do 29 głównych odbiorców węgla energetycznego (elektrownie i elektrociepłownie) są publikowane we wspomnianych powyżej Biuletynach począwszy od zeszytu nr 12 dotyczącego
III kwartału 1999 roku.
Mimo rozbieżności zasad ustalania poziomu cen węgla kamiennego w przedsiębiorstwach
wymagających pomocy państwa (parytet to cena maksymalna w Polsce a minimalna w UE) można przyjąć, że w najbliższym czasie ceny węgla tak w Polsce jak i w Unii Europejskiej kształto
wać się będą na poziomie odzwierciedlającym sytu a cję cenową na rynku międzynarodowym.
szczegóły

3. Ceny

węgla

na rynku

międzynarodowym

Specjalistyczne czasopisma publikujące analizy i infonnacje o międzynarodowym rynku
dane dotyczące niektórych szczegółów zawieranych transakcji kupna/sprzedaży. Informacje takie są z reguły niepełne, gdyż strony zawierające transakcje nie zawsze są zainteresowane ujawnianiem szczegółów kontraktów. Najczęściej podawana jest ilość dostarczanego węgla a czasami warunki cenowe. Niezwykle rzadko przekazywane są informacje o jakości węgla będącego przedmiotem obrotu zainteresowanych stron.
Badania międzynarodowego rynku węglowego publikowane są w tygodniku Coal Week
International, sprowadzanym także przez kilkajednostek do Polski . Według tygodnika prezentowane w nim ceny węgla odzwierciedlają bieżącą sytuację na rynku międzynarodowym .
Ceny określane są na podstawie dostępnych danych o ostatnich transakcjach spot, prowadzonych i uzgodnionych renegocj acjach kontraktów rocznych, cen uzgodnionych w kontraktach wieloletnich. Podawane ceny są cenami "wypadkowymi" zebranych informacji
i nie zawsze odpowiadają, jak podają autorzy zestawień, cenom pojedynczych transakcji.
Zestawienia tabelaryczne CWI podają ceny FOS , czyli ceny węgla załadowanego na statek
zacumowany przy pirsie węglowym w porcie kraju eksportera. Ze względu na znaczne czasami wahania cen zakupu przez importerów, co wynika z rezultatów negocjacji cenowych,
tabele cen CWI podają przedziały cen minimalnych i cen maksymalnych na jakie były zawarte poszczególne transakcje. Notowania podawane są co tydzień i jeżeli nie było informacji o zawartych nowych transakcjach to podawany jest przedział cen z poprzedniego tygodnia. Dane te są korygowane po uzyskaniu stosownych informacji. Korekta zawarta jest
w zestawieniach średnich cen kwartalnych. Z tego względu s potkać możn a rozbieżności
średnich cen kwartalnych w kolejnych wydaniach CWI.
Na podstawie danych z lat 1997- 1999 zestawiono w tabeli l średnie ceny kwartalne FOB
węgla energetycznego oferowanego we wszystkich notowanych portach eksporterów. Natomiast w tabeli 2 zestawiono średnie kwartalne ceny węgla koksowego. W obu tabel ach podano
parametry jakościowe oferowanego do sprzedaży węgl a. Tu trzeba dodać, że CWI jest jedynym
węglowym podają
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Tabela 2. Średnie kwartalne ceny FOB w~gla koksowego w portach csportcrów w okresie I kw. I 997- III kw. I 999
Tablc 2. Quartcrly avcrage FOB priccs o f coking coal in portsof major cxportcrs from I s t quartcr I 997 till3rd quarter I 999
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czasopismem podającym ceny i jakość węgla. Zgodnie z ustaleniami górnictwa i energetyki
dane zamieszczane w CWI są podstawą wyznaczania parytetu importowego.
Analizując średnie kwartalne ceny węgla energetycznego (ta b. l) można zauważyć , że
w okresie ostatnich l O kwartałów ceny węgla w znaczący sposób spadają. W mniejszym stopniu
dotyczy to węgli USA (różnice 2-5 USD/ Mg) ale obniżki cen węgli innych eksporterów sięgają
nawet 12-13 USD/Mg. Zauważyć należy , że nie wszystkie gatunki węgla charakteryzują się
tym samym spadkiem poziomu cen. Jedne ceny spadają szybciej, inne wolniej . Prawdopodobnie
zależy to od popytu na dany gatunek węgla. W ostatnich kwartałach 1999 roku ceny węgla obniżają sięjuż w mniejszym stopniu. Tu trzeba dodać, że w notowaniach tygodniowych ostatnich
miesięcy 1999 roku, spadek cen niektórych węgli zatrzymał się i nawet spotykane są przypadki
wzrostu cen. Nie wiadomo czy to jest już trwała tendencja czy tylko chwilowe wahnięcie koniunktury.
Średnie kwartalne ceny węgla koksowego w okresie l O kwartałów też wykazują znaczną tendencję spadkową. Obniżki cen występują w znacznych przedziałach od 2 do 13 USD/t i to też jest
uzależnione od typu węgla. Na przestrzeni roku 1999 spadki cen są stosunkowo niewielkie a szereg typów węgla odnotowuje ten sam poziom cen.
Spadek cen podawany jest w cenach bieżących. Przy uwzględnieniu inflacji dolara rzeczywiste (realne) spadki cen są znacznie wyższe. Znany jest fakt, iż na skutek aprecjacji dolara
w stosunku do walut narodowych krajów głównych eksporterów węgla, spadek cen węgla z tych
krajów nie zawsze jest zgodny ze spadkiem cen wyrażonych w walutach krajowych tych eksporterów. W walucie narodowej ceny mogą kształtować się na tym samym poziomie w dłuż
szym okresie czasu a ceny wyrażone w USD spadają. Aprecjacja dolara (dewaluacja własnej
waluty) jest wykorzystywana w handlu międzynarodowym. Węgiel z USA traci w poważnym
stopniu zagraniczne rynki zbytu gdzie jest wypierany przez węgiel kolumbijski , RP A a nawet
przez węgiel australijski.
Analizując tabele l i 2 można porównać ceny węgla polskiego oferowane w portach Bałtyku
w stosunku do cen innych eksporterów. Łatwo zauważyć, że ceny te nie odbiegają znacznie od
cen światowych (dla porównywalnych jakościowo gatunków węgla). Tabele podają także ceny
węgla rosyjskiego oferowanego w portach Bałtyku i Pacyfiku. Analizując te ceny zaobserwować
można zjawisko dumpingu węgla rosyjskiego kierowanego na rynek polski. Ceny te (porównanie dokumentów celnych nie przytaczanych w niniejszym artykule) dla Polski są wyraźnie niż
sze, niż ceny oferowane na pozostałym rynku międzynarodowym .
Przy anali zie potencjalnego importu węgla do Polski z krajów głównych eksporterów należy
pamiętać, że podane w tabelach l i 2 ceny dotyczą cen w portach eksporterów. Ten sam węgiel
w portach polskich będzie znacznie droższy . Dochodzą bowiem wszystkie koszty sprowadzenia
węgla (różnica pomiędzy cenami FOB, cenami CIF i cenami DDP (franco wagon w portach polskich)). Te dodatkowe koszty uwzględni ane są przy wyliczaniu parytetu importowego. Wyniki
końcowe tych przeliczeń zestawiono w tabelach 3 i 4. W cytowanych, w poprzednim rozdziale,
Biuletynach przeprowadzana jest analiza kosztów importu węgla z każdego kierunku do portów
polskich. Dopiero te dane mogą świadczyć o ewentualnym zagrożeniu krajowych producentów
węgla przez importerów węgla z rynku międzynarodowego . Porównywanie cen FOB w portach
eksporterów z cenami krajowymi (co czasami można spotkać w artykułach prasowych) jest
błędem metodologicznym. Informacja taka niewiele zresztą mówi, gdyż nieporównywalne są
warunki odbioru węgla (cóż to za wybór: brama krajowej kopalni a port eksportera).
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Tabela 3. Parytet importowy w<;gla energetycznego
Tablc 3. Import parity pricc of s team coal
Parytet importowy
[USD/Mg]

Rok
1996

*

Kurs

Parytet importowy

*

Parytet importowy

[zł/USD]

[zł/Mg]

[zł/OJ]

45,37

2,6965

122,34

5,83

1997

43,88

3,2808

143.96

6,86

1998

40,06

3,4937

139,96

6,66

1999

35,83

3,8971

139,63

6,65

* Parytet wyznaczony dla parametrów jakościowych w<;gla normatywnego
Źródło: opracowania !OSMiE PAN. Kraków

Tabela 4. Parytet importowy w<;gla koksowego
Tablc 4. Import parity pricc o f coking coal

Rok

Parytet importowy
[USD/Mg]

*

Kurs

Parytet importowy

*

Średni parytet importowy

[zł/USD]

[zł/Mg]

[zł/Mg]

1996

81,07

2,6965

218,61

208,44

1997

82,37

3,2808

270,24

256,72

1998

71,97

3,4937

251,44

238,86

1999

66,90

3,8971

260,72

244,01

**

-~

* Parytet wyznaczony dla w<;gla typu 35.1

**

Parytet wyznaczony po uwzgl<;dnicniu

udziału

w sprzedaży

różnych

typów w<;gla

Źródło: opracowania !OSMiE- PAN. Kraków

Mimo powyższych uwag autor uważa za konieczne stałe, bieżące śledzenie sytuacji cenowych na rynku międzynarodowym oraz prowadzenie kalkulacji hipotetycznego importu węgla
do Polski. Tego rodzaju analizy ukazują światowe tendencje cenowe sprzedaży węgla, a także
informują o konkurencyjności polskiego węgla z węglem importowanym (na razie teoretycznie)
na naszym rynku wewnętrznym.

4. Ceny

węgla

kamiennego na rynku krajowym

Ceny węgla na rynku krajowym uzgadniane są w wyniku negocjacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Ceny te określa się w przeliczeniu na tzw. węgiel normatywny. Jest to węgiel
porównywalny (odniesienia) o parametrachjakościowych: wartość opałowa 21 MJ/kg, zawartość popiołu 22%, zawartość siarki 0,9%. Cena węgla normatywnego zapisywana jest w aneksach do umów wieloletnich kupna/sprzedaży węgla. Ponieważ rzeczywiste parametry jakoś
ciowe dostarczanego węgla różnią się najczęściej od parametrów jakościowych węgla nonna16
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tywnego, w fakturach przelicza się ceny według stosowanej formuły sprzedażnej. Od cen sprzeodliczone są uzgodnione z odbiorcami lub pośrednikami opusty cenowe.
Prowadzona w górnictwie statystyka kosztów (Fonnularze G-09.1) uwzględnia ceny rzeczywiście uzyskane w obrocie krajowym lub w eksporcie. Oznacza to, że ceny te nie są wtórnie
przeliczane na węgiel o parametrach węgla normatywnego. Gdyby nie było opustów cenowych
takie przeliczenia nie byłyby oczywiście potrzebne. Brak informacji o udzielonych opustach,
a zmieniać się może ich wysokość dla każdej partii sprzedawanego węgla, nie pozwala na
bieżące śledzenie odchyleń cen rzeczywistych od ustalonej w umowie ceny węgla normatywnego. Nie da się więc określić wprost różnic krajowych cen od cen węgla na rynkach światowych
lub od cen węgla hipotetycznie importowanego do naszego kraju . Wyliczenia takie można wykonać tylko dla śre dnich wartości (miesięcznych , kwartalnych lub rocznych) poszczególnych
kopalń i spółek węglowych wykorzystując sprawozdania G-09 .l. Obliczenia takie wykraczają
zresztą poza ramy przyjęte dla niniejszego referatu a poza tym byłyby prawdopodobnie ujawnieniem tajemnic handlowych poszczególnych spółek węglowych.
Informacje o osiąganych cenach przez górnictwo węgla kamiennego podawane są jako
średnia ważona cen zbytu węgla handlowego niezależnie od jego parametrów jakościowych. Zestawienie rocznych średnich cen zbytu przedstawiono w tabeli 5. Analizując dane zamieszczone
w tej tabeli łatwo zauważyć, że ceny węgla energetycznego w 1998 roku były wyższe niż ceny
tego węgla w 1997 roku, ale już w 1999 roku ceny te (poza energetyką zawo dową) spadły. Jest to
zjawisko nie zroz umiałe. Tą tendencję m ają także średnie ceny zbytu węgla kamiennego w kraju .
W przypadku węgla koksowego najwyższe ceny były w 1997 roku a najniższe w roku 1999.
Dzieje s i ę tak mimo int1acji. Zjawisko powyższe jest zdaniem autora wynikiem zastosowania,
nieuzasadnionych (nie obniża s ię cen, poza celowym dumpingiem, poniżej kosztów pozyskania
węgla) z punktu widzenia zasad gospodarki rynkowej, opustów cenowych.
Zróżnicowanie cen dostarczonego węgla wyraźnie można zaobserwować analizując dane zamieszczone w tabeli 6. Na podstawie zestawień rocznych (za 1998 rok) zamieszczonych w formularzach G .09 .l, obliczono dla wszystkich spółek i kopalń spółek uzyskaną ( średniorocznie)
cenę zbytu węgla energetycznego oraz cenę zbytu węgla sprzedanego do energetyki zawodowej.
daży

Tabela 5. Średnic uzyskane ceny zbytu w<;gla kamiennego w latach 1997- 19<J9
Tablc 5. Avcragc achicvcd hard coa l priccs in thc ycars 1997- 1999
W.;gicl kamienny
Rok

W<;gicl energetyczny
energetyka
zawodowa

ogółem

kraj

eksport

kraj

[z ł/Mg]

[zł/Mg]

[zł/Mg]

(zł/Mg]

1997

li<J ,55

126,01

98,00

119,85

97,70

122,13

19<J8

121 ,55

133 ,09

85,43

128,42

113 ,40

! 1999*

117 , 14

127, 14

85,2 9

125,40

11 4,43

l

[zł/Mg]

ciepłownie

W<;giel koksowy
pozostali
odbiorcy

kraj

koksownic

[zł/Mg)

[zł/Mg]

145 ,37

167,92

168,78

123,63

151 ,48

162,06

162,75

113,06

136,85

143 ,64

143 ,31

[zł/Mg]

[zł/Mg)

• dane za II mic si.;cy.
Źródło: H. Folta, E. Siudy ·- Kształtowani c si<; cen zbytu w<;gla kamiennego w latach 1997- 1999. Biuletyn

PARG nr l 0/1 <J99, Formularze G-09.1.
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Tabela 6. Uzyskane w 1998 roku ceny zbytu

zł/l GJ ciepła

wt;głowych

w sprzedanym
i kopalniach spółkach

wt;głu

energetycznym w

spółkach

Table 6. Coal prices in zl/GJ and heat in steam coal sold steam coal in coal companics and independent coal mines
Spółka wt;głowa

lub kopalnia

spółka

Odbiorca

!

l

II

III

IV

V

VI

VII

6,22

5,70

5,29

6,10

5,59

5,75

3,11

5,60

5,37

5, Ił

5,56

4,74

5,46

--

Vlll

IX

X

XI

XII

Xlll

XIV

5,74

5,48

5,40

5,91

6,23

5,94

6,60

5,33

4,79

4,72

5,28

5,51

4,79

5,92

XV

XVI

XVII

XVlll

XIX

XX

XXI

W<;:gicl energetyczny (kraj)

6,10

4,97

5,23

5,97

6,85

2,77

7,97

W<;:gicl do energetyki zawodowej

5,52

4,79

5,20

5,45

5,72

--

6,35

Wt;gicl energetyczny (kraj)
Wągicl

do energetyki zawodowej

Wągiel

energetyczny (kraj)

W<;:giel do energetyki zawodowej

Żródło: obliczenia własne na podstawie formularzy G-09.

Ceny te podano w złotych za l GJ sprzedanej w węglu energii. Jak widać zróżnicowanie cenjest
bardzo duże. Dla całości węgla energetycznego, dla przypadków skrajnych, wynosi 3,49 zł/GJ.
Ta różnica w cenie po przeliczeniu, zawartością ciepła, na l tonę węgla normatywnego wynosi
aż 73,29 zł/Mg. Dla węgla sprzedawanego do energetyki zawodowej skrajne wielkości dają róż
nicę l ,63 zł/GJ co dla węgla nonnatywnego wynosi 34,23 zł/Mg. Różnice dla poszczególnych
spółek można łatwo obliczyć pamiętając, że cena jednego złotego na jeden GJ przeliczana na
wartość opałową węgla normatywnego daje 21 zł/Mg.
Porównując dane zamieszczone w tabeli 6 łatwo zauważyć zróżnicowanie cen pomiędzy
energetyką zawodową a średnimi cenami węgla energetycznego. Różnice te są w praktyce jeszcze znacznie wyższe, gdyż średnie ceny węgla energetycznego dostarczonego do wszystkich
użytkowników są obniżane (średnia ważona dostaw) przez niższe ceny węgla sprzedawanego do
energetyki zawodowej. Energetyka zawodowa płaci niższe ceny za dostarczony węgiel, mimo iż
w rankingach najefektywniejszych przedsiębiorstw w kraju zakłady wytwórcze energetyki zawodowej znajdują się na bardzo wysokich pozycjach. Niewykluczone, że te dobre notowania
wynikają z preferencji cenowych (zaniżonych cen) za odbierany węgiel.
Problem cen krajowego węgla koksowego przeznaczonego dla krajowych koksowni jest bardziej złożony. Ceny tego węgla rzutują na koszty pozyskania koksu. Ma to istotne znaczenie dla
koksowni znajdujących się w skomplikowanej sytuacji podażowo. popytowej i cenowej na
światowym rynku koksu. Ceny koksu chińskiego spadły do poziomu zbliżonego do cen najdroż
szych gatunków węgla koksowego. Produkcja koksu na eksport, jeżeli utrzymają się ceny chiń
skiego koksu, może okazać się nieopłacalna. A i w kraju może okazać się, że opłacalny będzie
import koksu. Zagadnienie to nie zostało jeszcze w pełni rozeznane i z tego powodu nie będzie
rozważane w niniejszym artykule.
18

Plenary session

Szkoła

5.

Wstępny

światowych,

Eksploatacji Podziemnej 2000

szacunek strat górnictwa
cen zbytu węgla w kraju

wynikających

z

zaniżonych,

w stosunku do cen

Reforma górnictwa W((gla kamiennego ma doprowadzić do rentowności kopalń i spółek W((glowych. Oznacza to zbilansowanie wydatków i wpływów. W ostatnich latach położono, słusznie
zresztą, ogromny nacisk na obniżenie kosztów pozyskania W((gla. Uzyskano znaczące rezultaty
okupione niestety konfliktami ze związkami zawodowymi, co zresztą było do przewidzenia.
Niestety górnictwo nadal genen~je straty. Są one jednak o wiele niższe niż gdyby zaniechano
działań skutkujących zmniejszeniem kosztów pozyskania W((gla. Ten proces obniżania kosztów
trzeba nadal kontynuować. Doprowadzenie górnictwa do rentowności wymaga, jak już to
uprzednio wielokrotnie podkreślano, prowadzenia także prawidłowej (zgodnej z zasadami rynkowymi i założeniami programu) polityki cenowej. Ceny w((gla powinny posiadać już poziom
parytetu importowego. Powstaje pytanie na ile wprowadzenie parytetu importowego jako krajowej ceny węgla zmieniłoby sytuacj(( ekonomiczną górnictwa. Przyjmijmy (oczywiście teoretycznie) założenie, że w ostatnich czterech latach ceny W((gla kamiennego kształtowane były
w oparciu o wyznaczane corocznie ceny parytetu importowego (tab. 3 i 4). Nast((pnie porównajmy osiągni((te faktycznie ceny z cenami parytetu. Różnica pokaże nam nieuzyskane wpływy
wynikające z niższych niż parytet cen W((gla dla użytkowników krajowych.
W tabeli 7 zestawiono stosowne obliczenia dla W((gla energetycznego sprzedanego w kraju,
a w tym w((gla sprzedanego dla energetyki zawodowej. Na podstawie ilości sprzedanego W((gla
i jego wartości opałowej obliczono ilość sprzedanej energii w PJ. Średnią, rzeczywiście uzyskaną, cenę przeliczono na cenę l GJ a z tabeli 3 odczytano cenę l GJ według poziomu parytetu
importowego. Mnożąc różnicę cen przez ilość sprzedanej energii otrzymuje się kwoty nieuzyskanych wpływów. Patrząc na ostatnią kolumn(( tabeli 7 można zauważyć, że są to bardzo wysokie kwoty. Kwoty te, dla całości sprzedawanego węgla energetycznego, byłyby w rzeczywistości
wyższe, gdyż do średniej ceny zbytu (piąta kolumna) doliczone są, średnią ważoną, ceny zbytu
sortymentów grubych kształtujące się, jak wiadomo, znacznie powyżej parytetu importowego
(wyznaczanego w zasadzie tylko dla miałów energetycznych- gdyż na rynku międzynarodo
wym nie odnotowywuje si(( cen sprzedawanych sortymentów grubych). Łatwo zauważyć jak
zupełnie inna byłaby sytuacja górnictwa gdyby ceny na poziomie parytetu importowego były
wprowadzone w ubiegłych latach.
Obliczenia pokazL~jąjednoznacznie, że W((giel w kraju sprzedawany jest poniżej parytetu importowego. Wniosek ten uzasadniony jest także danymi zamieszczonymi w tabeli 6 pokazującymi, że
w 1998 roku (gdy parytet importowy l GJ wynosił 6,66 zł/GJ) ceny sprzedaży węgla dla energetyki
zawodowej odbiegały wyraźnie od tego poziomu. Ceny węgla energetycznego (całości sprzedaży)
były w kilku przypadkach zbliżone do cen parytetu importowego, ale tu trzeba pamiętać o roli grubych sortymentów w kształtowaniu poziomu tych cen. Stwierdzenia te są interesujące w zderzeniu
z głoszonymi opiniami o opłacalności importu węgla z rynków mi((dzynarodowych. Póki co ceny
węgla w kopalniach są niższe niż ceny hipotetycznie importowego węgla w portach polskich.
W tabeli 8 pokazano hipotetycznie nieuzyskane kwoty przy sprzedaży węgla koksowego po
cenach krajowych a nie po cenach parytetu importowego. Dane te przytoczono ze względów
porządkowych, gdyż poziom cen parytetu importowego W((gla koksowego jest bardzo wysoki
a więc z kolei koszty wyprodukowania koksu byłyby tak duże, że prawdopodobnie koks ten nie
znalazłby nabywców. O takiej sytuacji sygnalizowano już w rozdziale 4.
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Tabel a 7. Szacunek nicuzyskanych (hipotetycznie) przez górnictwo wpływów ze sprzedaży w~gla energetycznego po cenach niż szych od cen parytetu importowego
Tablc 7. Evaluation ofhypothetically lost income caused by stcam coal priccs !ower than import pari ty prices

Rok

Ilość

Średnia wartość

[Mg]

opałowa

[MJ/Mg)

Il ość

sprzedanej
Średnia uzyskana Cena sprzedaży
energii
cena
l GJ
w w~glu
[zł/Mg)
[ zł!GJ ]
[PJ]

Wągic l

'"O

~

Ul
(1)

Ul
Ul

a·
::l

Różnica

cen

l GJ
[ zł/GJ )

[zł/GJ]

Kwota
nicuzyskanych
wpływów

[mln

zł]

kamienny energetyczny sprzedany w kraju do wszystkich odbiorców

1996

9 1 605 096

22 429

2 054,6106

103 ,82

4,63

5,83

79,42

1,20

2 473,12

1997

88 464 604

22 355

l 977 ,6262

119,85

5,36

6,86

78,13

1,50

2 966,44

199 8

74 504 892

22 340

l 664,4392

128,42

5,74

6,66

86,19

0,92

l 53 1,28

1999*

51 388 834

22 427

l 152,4973

124,14

5,5 3

6,65

83, 16

1,12

l 290,80

W ągicl kamienny energetyczny sprzedany w kraju do energetyki zawodowej

--

g

Teoretyczna cena
Porównanic cen
sprzedaży l GJ
kraj import
wg parytetu
importowego
[%)

1996

42637809

2 1 155

902 ,0028

82,52

3,90

5,83

66,90

1,93

l 740,87

1997

45 100 824

2 1 579

973,2307

97,70

4,53

6,86

66,04

2,33

2 267,63

1998

41 063 434

21 631

888,2431

11 3,40

5,24

6,66

78.68

1,42

l 261 ,31

1999*

26 288 450

21 493

565,0 176

114,62

5,33

6,65

80,15

1,32

745,82

• dane za trzy kwartały.

Źródło:

Formularze G-09.1 i obliczenia własne
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Tabela 8. Szacunek nicuzyskanych (hipotetycznie) przez górnictwo wpływów ze
po cenach niższych od cen parytetu importowego

sprzedaży

WQgla koksowego

Tablc 8. Evaluation o f hypothctically lost incomc caused by coking coal priccs lower than import par ity priccs

Sprz edaż

Średnia

Teoretyczna cena
wg parytetu
importowego

Różnica

Porównanic
cen
kraj/import

Kwot<~

do
koksowni
[Mg]

uzyskana cena

1996

12437271

161,25

208,44

47,19

77,36

586,91

1997

13 131 243

168,7R

256,72

87,94

65,75

l 154,76

1998

Ił

795 462

162,74

238,86

76,12

68,13

897,87

7 345 020

144,67

244,01

99,34

59,29

729,65

Rok

1999*

• dane za trzy

[zł/ Mg]

[zł/Mg]

cen
[zł/Mg]

[%]

nicuzyskanych
wpływów

[mln
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Analiza sytuacji kopalń i spółek węglowych w świetle cen na rynku międzynarodowym pokazuje jednoznacznie, że z punktu widzenia górnictwa zapisy programów naprawczych (dotyczące poziomu cen) powinny być jak najszybciej wdrożone. Rozwiązanie problemu cen,
zgodnie z programem a także praktyką UE, jest więc warunkiem powodzenia refonny górnictwa
węgla kamiennego.
6. Podsumowanie

kamiennego w Polsce kształtują się nadal poniżej poziomu cen węgla na rynku
dotyczy to cen DDP (franco wagon w portach polskich), jakie
należałoby zapłacić za węgiel importowany do naszego kraju. Porównywanie, prowadzone czę
sto przez niespecjalistów i niektórych dziennikarzy, cen węgla na bramie kopalni do cen w portach eksporterów nie ma oczywiście większego sensu.
Podawane informacje, że taniej jest sprowadzać węgiel z zagranicy niż kupować w polskich
kopalniach są nieprawdziwe w świetle przeprowadzonych nawet szacunkowych obliczeó. Nie
dotyczy to przypadków sprowadzania węgla po cenach dumpingowych. Import węgla energetycznego może się opłacać , w niektórych tylko przypadkach, dla odbiorców położonych w pobliżu portów gdy koszty transportu (z portu do użytkownika) będą odpowiednio niskie. Prowadzone w PAN rankingi potencjalnych eksporterów pokazują, że będą to sporadyczne przypadki
i zachodzące wówczas gdy uda się uzyskać ceny na najniższym poziomie oferowanych obecnie
w świecie najtańszych gatunków węgla. Milcząco trzeba też tu przyjąć, że zwiększony popyt
(w wyniku zakupów do naszego kraju) nie spowoduje zwyżki cen na rynku międzynarodowym.
Wiadomo, że takie założenie nie będzie prawdopodobnie słuszne (znane prawo popytu/podaży) .
Ceny węgla według parytetu importowego są znacznie wyższe niż uzyskiwane ceny krajowe.
Dotyczy to zwłaszcza energetyki zawodowej. Odstąpienie od sposobu kreowania poziomu cen
według parytetu importowego, a właściwie opóźnianie terminu podjęcia tej decyzji, powoduje
Ceny

węgla

międzynarodowym, oczywiście
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nieuzyskiwanie znacznych wpływów przez górnictwo węgla kamiennego. Nieosiągane wpływy
w poważny sposób na straty górnictwa.
Ceny węgla na rynku światowym spadają. Wyraźnie to widać w przytoczonych w artykule
tabelach. Potwierdza to także zmniejszający się z roku na rok parytet importowy. Jednak ceny
parytetu wyrażane w USD/Mg po przeliczeniu na obowiązujący kurs zł/USD na ceny w zł/Mg
w ostatnich latach nie wykazt~ją tak poważnych różnic jak by to się mogło wydawać przy pobież
nej analizie. Dane zamieszczone w tabelach parytetujednoznacznie pokazują, że nieprawdziwe
jest twierdzenie, że spadek cen na rynku międzynarodowym wymusił spadek cen węgla na rynku
krajowym.
W pracy jednoznacznie wykazano, że założenia programów naprawczych górnictwa dotyczące cen na poziomie parytetu importowego były prawidłowe. Zapisy te trzeba pilnie wprowadzić do praktyki obrotu węglem w naszym kraju.
rzutują

Literatura
[l] Blaschke W., Grudzii\ski Z.: Parytet importowy węgla w .\:wietle do.\:wiadcze~i cenotwórsiwa w Polsce i w Unii Europe;skie;. Czasopismo Techniczne nr 40-41. 1998.
[2] Karbownik A., Blaschke W., Pawełczyk E.: Restrukturyzac;a górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach
1989-1999. Maszynopis. PARG WK SA. 1999.
[3] Morawski E.: Program powstrzymania upad/ości górnictwa
roku. Wiadomości Górnicze nr 12, 1994.

węgla

kamiennego w Polsce ijego realizac;a w 1993

[4] Karbownik A., Pawcłczyk E., Madejski A.: Realizac)a programuff etapu restrukturyzac;; górnictwa węgla kamiennego w 1994 rok~. Biuletyn PAWK SA. nr 5(13), 1995.
[5] Pawełczyk E.: Realizac;a 11 etapu restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Biuletyn PAWK SA. nr 8(1),
1994.
[6] Karbownik A., Pawełczyk E.: RestruklUIJ'Zacja górnictwa węgla kamiennego w latach 1994-1995. Wiadomości
Górnicze nr 12, 1994.
[7]

Bąk

M., Helski B.: Synteza dokumentu ., Górnictwo węgla kamiennego, polityka pwlstwa i sektora IW lata
f996-2000- program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowe; i mię
dzynarodowe; konkurencyino.\:ci" przyiętego przez Radę Ministrów RP w dniu 30 kwietnia f996 roku. Biuletyn

PAWK SA. nr 7(24), 1996.
[8] Markowski J.: Sprawozdanie z realizacji programu., Górnictwo węgla kamiennego, polityka pwistwa i sektora na
lata f996-2000" (wg stanu na koni!!c lipca f996 r.). Biuletyn PARGWK SA. nr 9(26), 1996.
[9] Markowski J.: Sprawozdanie z rea/izacii programu., Górnictwo węgla kamie111zego, polityka patzstwa i sektora na
lata 1996~2000- program dosto,'}·owania górnictwa ll'C{gla kamiennego do vvarunków gospodarki rynkrnvej
i międzynarodowe; konkurencyiności" Biuletyn PARGWK SA. nr ll--12(28), 1996.
[l OJ Madejski A., Nalichowski L.: Prace nad programem realizacyinym restrukturyzac;i górnictwa węgla kamiennego

w latach 1996-2000 oraz strategią dzia/alno.\:ci górnictwa do roku20 10. Biuletyn PARGWK SA. nr l l--l2(2X),
1996.
[l l] Karbownik A., Pawcłczyk E., Morawski E.: Restruktwyzac;a górnictwa węgla kamiennl!go w Polsce w latach
1994-f995- realizac;a programu dla 11 etapu. Wiadomości Górnicze nr 12, 1996.
[ 12] Karbownik A., Pawełczyk E.: ?odstawowe założenia refórmy górnictwa węgla kamiennego na lata 1998-2002.
Biuletyn PARGWK SA. nr ll-12(39-40), 1997.
[ 13] Program Rządowy: Refórma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach f998--2002. Ministerstwo Gospodarki. 1998.
[ 14] Korekta Programu Rządnwego: Rejimna górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach f998-2002. Ministerstwo Gospodarki. 1999.
[ 15] Decyz;a Komisii nr 3632/93/ECSC z dnia 28.12.1993 ustunawiająca przepisy Wspólnoty dotyczące pomoc]'
rządowe; dla przemysiu węglowego. Official Journal o f the European Communities No. L. 329/12. 30.12.93.

22

Plenary session

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

[16) Decyzja Ko111isji nr 341191 !ECSC z dnia 8.02.1994 realizująca Decyzję nr 3632193/ECSC. Ofticial Journal o f the
Europcan Communities No. L. 49/1. 19.02.94.
[17] Analiza cen i kosztów pozyskania węgla kamiennego w .1'wietle poziomu parytetu importowego. Biuletyny kwartalne nr 1-12. 1997-1999.IGSMiE PAN- PARGWK SA.
[18) Fol ta H., Siudy E.: Ksztaltowanie się cen zbytu węgla kamiennego w latach 1997-1999. Biuletyn PARGWK SA.
nr 10.1999.

Hard coal prices -

Polish and international market

Abstract

The paper shows the dependencies between prices in the international market and prices in
the domestic market. This dependency is explained by the economic category called import parity price. Spot prices of co al offered in the international co altrade and prices achieved in the domestic market are given. Import parity prices of hard coal in the years 1996-1999 are shown.
It is stressed that according to restructuring program of the industry the level o f prices in the
domestic market should reach the level o f import parity price. The evaluation of mining industry
losses caused by coal prices !ower than the import parity price is given. It is stated that for the
improvement of economical situation o f the industry it is crucial to introduce the rule that co al
prices are established at the level assumed in the governmental program.
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Uwarunkowania prawne
Słowa

działalności

wydobywczej po roku 2000

kluczowe

Górnictwo - akty prawne- reforma górnictwa
Streszczenie
do specyfiki działalności gospodarczej jaką jest wydobywanie kopalin ze
z kolizyjnych sytuacji- sprzeczność interesów: podmiotów gospodarczych Skarbu Państwa, właścicieli nieruchomości oraz społeczności lokalnych w referacie
przedstawiono rozwiązania prawne, które będą dotyczyć prowadzenia wydobycia kopalin.
W pierwszej kolejności omówiono przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej , która
ustanawia ramy prawne służące popieraniu przedsiębiorczości oraz ustala granice ingerencji
Państw a w podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej . Nawiązano do zakresu
koncesjonowania działalności gospodarczej.
Wyjaśniono podstawowe regulacje dotyczące wydobywania kopalin zawarte w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, omawiając także główne kierunki zmi an w tym Prawie określone
w rządowym projekcie nowelizacji tej ustawy.
Opisano prawne zasady reformy górnictwa węgla kamiennego przewidziane w ustawie o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.
W

nawiązaniu

złóż, wynikającej głównie

l.

Wstęp

Wydobywanie kopalin ze złóż to jedna z dziedzin i form działa lności gospodarczej, mająca
w porównaniu do działalności produkcyjnej, handlowej, budowlanej lub
usługowej. Ta specyfika znajduje swoje odbicie zarówno w szczególnych warunkach jej prowadzenia związanych z miejscem naturalnego występowania kopalin , z jednoczesnym naruszaniem pozostałych elementów środowiska, jak też z występującymi podczas eksploatacji górniczej , zwłaszcza podziemnej, różnorodnymi zagrożeniami naturalnymi i technicznymi.
Działalność wydobywcza powoduje wysoce kolizyjne sytuacje wynikające ze sprzeczności
interesów podmiotów gospodarczych prowadzących tę działalność, Skarbu Państwa, właścicieli
nieruchomości gruntowych, niektórych grup zawodowych, a także społeczności lokalnych reprezentowanych przez samorządy terytorialne.
swoją specyfikę
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Dlatego też prawne regulacje, które określajązasady i warunki wydobywania kopalin muszą,
w powiązaniu z ogólnym porządkiem prawnym, uwzględniać tę specyfikę, możliwie skutecznie
eliminować czy też rozstrzygać sytuacje kolizyjne.
W Rzeczypospolitej Polskiej u progu nowego tysiąclecia konstruowanie skutecznych norm
prawnych w tym zakresie jest zadaniem tym bardziej trudnym, ale też tym bardziej ważnym, że
jest podejmowane podczas strukturalnych reform państwa, dostosowywania do wymagat1 gospodarki rynkowej oraz do prawodawstwa Unii Europejskiej. Trudności te występują w sposób
jaskrawy w procesie reformy górnictwa węgla kamiennego.
W ramach tego referatu pragnę zwrócić uwagę Szanownych Państwa na zasadnicze akty
prawne, także na ich ewolucje, które są i będą w najbliższych latach podstawą prawną działal
ności wydobywczej.
Warto w tym miejscu podkreślić, że celem organów władzy oraz administracji rządowych
jest tworzenie, również w tej dziedzinie, stabilnych rozwiązat1 sprzyjających prawidłowemu,
ekonomicznie zrównoważonemu funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych.
2. Prawo

działalności

gospodarczej

Aktem prawnym o znaczeniu ustrojowym, który będzie regulował na nowo problematykę
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej i dotyczy wszystkich przedsiębiorców
jest ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, podpisana przez Prezydenta RP w dniu 13 grudnia 1999 r. Omawiana ustawa uchyla wielokrotnie nowelizowaną
ustawę z 1988 r. o działalności gospodarczej, która stała się niespójna z innymi regulacjami, odstająca od wymagat1 Konstytucji RP oraz nie uwzględniała zobowiązm1 międzynarodowych jakie Polska w międzyczasie przyjęła.
Nowa ustawa ustanawia swego rodzaju "przepisy porządkujące", zabezpieczające podstawowe interesy publicznoprawne, określone ściśle w ustawie, które stanowią nieprzekraczalne
granice ingerencji organów administracji pllblicznej w podejmowaniu i wykonywaniu działal
ności gospodarczej. Ustawa stawia także ramy prawne dla działm1 służących rozwojowi gospodarczemu kraju i popieraniu przedsiębiorczości. Realizuje konstytucyjną zasadę samorządności
oraz rozwija wynikające z zasady wolności gospodarczej powinności Pm1stwa wobec gospodarki i przedsiębiorców.
Prawo działalności gospodarczej komasuje zagadnienia unormowane do tej pory przepisami
wielu różnych ustaw oraz zagadnienia nowe w polskim prawie- jest swoistą konstytucją podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.
Obejmuje nie tylko podmioty polskie ale i podmioty zagraniczne, uchylając odrębny reżim
tzw. "inwestycji zagranicznych" potwierdzając kierunek ustawodawstwa wyznaczony zasadą
narodowego traktowania.
Ustawa określa podstawowe obowiązki wszystkich przedsiębiorców bez względu na ich status prawny (przedsiębiorstwa pat1stwowe, spółki prawa handlowego, spółki cywilne i inne).
Wprowadza rozwiązanie wyrównania szans, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorców.
Ustala także ogólne zadania administracji rządowej i samorządowej w obszarze działalności
gospodarczej.
Ważnym rozwiązaniem dla działalności wydobywczej jest kompleksowe uregulowanie reglamentacji administracyjno-prawnej podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej
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poprzez określenie w całości w jednej ustawie zasad udzielania koncesji i zezwoleń, z tym że
przepisy odrębnych ustaw mogą określać organy właściwe do udzielania koncesji, dodatkowe
informacje dołączone do wniosku koncesyjnego, oraz zakres i warunki wykonywania działal
ności gospodarczej podlegającej koncesjonowaniu.
Omawiana ustawa przewiduje, że uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie:
l) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,
2) wydobywania kopalin ze złóż,
3) bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składow a nia odpadów w górotworze,
w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych.
Przewiduje się wejście w życie tych nowych regulacji dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej od l stycznia 200 l r.

3. Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 4lutego 1994 r.- Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z póź
niejszymi zmianami) wraz z 30 aktami wykonawczymi, stanowi szczególną regulację okreś
lającą zasady i warunki wykonywania prac geologicznych i wydobywania kopalin ze złóż oraz
ochrony złóż kopalin, wód podziemnych i innych składników środowiska w związku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem kopalin.
Prawo geologiczne i górnicze, biorąc pod uwag(( wspomnianą na wstępie specyfik(( tej
działalności gospodarczej , określa w sposób szczególny zagadnienia:
- własności złóż kopalin oraz ustanawiania użytkowania górniczego,
- udzielania koncesji na działalność gospodarczą w niej określoną, w powiązaniu z przepisami o działalności gospodarczej,
- projektowania i wykonywania prac geologicznych,
- zasad i warunków wydobywania kopalin w tym: wyznaczania obszaru górniczego, terenu górniczego, sporządzania projektu zagospodarowania złoża , budowy obiektów zakładu
górniczego, zasad prowadzenia ruchu zakładu górniczego, określając m.in. obowiązki przedsiębiorców górniczych związane z bezpieczei'tstwem i higieną pracy oraz likwidację zaktadów
górniczych ,
- opłaty związane z wydobywaniem kopalin ,
- stosunków sąsiedzkich i odpowiedzialności za szkody spowodowane wydobywaniem
kopalin ,
- uprawnie11 i obowiązków organów administracji geologicznej oraz nadzoru górniczego,
- karnej odpowiedzialności za naruszenie nakazów i zakazów przewidzianych w ustawie.
Jak wynika z tego zarysowanego skrótowo zakresu regulacji Prawa geologicznego i górniczego dotyczy on wielu dziedzin i systemów prawa obowiązującego w kraju, często odsyłając do
nich, że wspomnę Kodeks cywilny, prawo działalności gospodarczej , ustawę o ochronie
i kształtowaniu środowiska, przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane,
przepisy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także Kodeks Pracy.
Podmiot gospodarczy podejmujący i prowadzący działalność wydobywczą powinien mieć
świadomość, że ma obowiązek, w zakresie jakim to wynika z Prawa geologicznego i górniczego
przestrzegania wymienionych przepisów.
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4.

Rządowy

projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego

Przeszło pięcioletni okres funkcjonowania Prawa geologicznego i górniczego, był dostateczny aby ocenić prawidłowość zawartych w nim regulacji i co istotniejsze jego skuteczności,
a ponadto zgodności rozwiązań tej ustawy z tworzonymi równolegle lub po jej wejściu w życie
ustawami, w tym przede wszystkim z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Przeprowadzona
w tym zakresie analiza Prawa geologicznego i górniczego wykazała, że zachodzi niezbędna potrzeba dokonania zmian tego prawa, w następujących zasadniczych kierunkach:
l) dostosowania do wymagań Konstytucji RP w zakresie źródeł prawa przy uwzględnieniu
rozwiązań zawartych w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji
rządowej (Dz. U. Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr 162, poz.ll22),
2) dostosowania do realizowanej aktualnie reformy administracji rządowej i samorządowej,
przy uwzględnieniu powiatów i ich roli, pozycji gmin, a przede wszystkim uproszczenia i odbiurokratyzowania działań w odniesieniu do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania
kopalin,
3) zapewnienia pełnej spójności z rozwiązaniami przyjętymi w tworzonych równolegle
z Prawem geologicznym i górniczym lub później ustawach,
4) pełnego dostosowania do prawa Unii Europejskiej,
5) stworzeniajednych organów nadzoru górniczego zarówno dla kopalin podstawowychjak
i pospolitych,
6) niezbędnego wzmocnienia kompetencji organów administracji geologicznej i nadzoru
górniczego,
7) wzmożenia ochrony złóż kopalin,
8) wyeliminowania błędnych rozwiązań lub wprowadzenia nowych regulacji wynikających
z doświadczeń praktycznych, przeszło czteroletniego stosowania omawianego prawa.
Wszystkie wykazane wyżej potrzeby realizuje rządowy projekt ustawy Prawo geologiczne
i górnicze skierowany w październiku 1998 r. do Sejmu RP, który w dniu 5 listopada 1999 r. został poddany tzw. pierwszemu czytaniu. Dla kontynuowania prac parlamentarnych na tym projektem powołana zostały specjalna podkomisja wyłoniona spośród posłów reprezentujących
Komisje Sejmowe: Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Wraz z projektem ustawy przedłożone zostały projekty podstawowych aktów wykonawczych do niej.
Proszę pozwolić, że w tej części referatu skoncentruję się na zasadniczych proponowanych
zmianach w Prawie geologicznym i górniczym, które mają istotne znaczenie dla podmiotów
gospodarczych prowadzących działalność wydobywczą i po uchwaleniu ustawy będą rzutować
na funkcjonowanie przedsiębiorców górniczych.
Ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze przewiduje nowe regulacje prawne,
które w istotny sposób wspomagać będą, także realizację programu restrukturyzacji górnictwa
węgla kamiennego.
Według dotychczasowego stanu prawnego przedsiębiorca prowadzący działalność na podstawie koncesji wydanej stosownie do przepisów Prawa geologicznego i górniczego obowiązany był uiszczać należną opłatę eksploatacyjną za wydobywanie kopaliny ze złoża ustaloną
w drodze decyzji organu koncesyjnego.
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W projektowanej ustawie proponuje s ię ustanowić zasadę, iż przedsiębio rca będzie sam nai uiszczał należną opłatę eksploatacyjną na zasadach i w trybie określonych bezpośrednio
w ustawie. Nadto projektowana ustawa zawiera propozycje ustanowienia jednolitych zasad
określania wysokości tej opłaty bez możliwości jej obniżania albo podwyższania, opartej
o reguły uzn aniowośc i organu koncesyjnego .
Działalność polegająca na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha oraz na wydobywanie tych kopalin o przewidywanym rocznym wydobyciu nie większym niż l O 000 m 3, bez użycia materiałów wybuchowych, stwarza
zasadniczo mniejsze zagrożenie bezpieczeństwa pracowników oraz środowiska naturalnego.
Uzasadnia to zwolnienie takiej działalności z szeregu rygorów prawnych, a zwłaszcza konieczności sporządzania i uzyskiwania dokumentów niewspółmiernie kosztownych w stosunku do
całkowitych kosztów prowadzonej działalności . Dlatego też przewiduje się, iż taka działalność
będzie się odbywać na podstawie warunków określonych w koncesj i, a przedsiębiorca b ędzie
zwolniony z rygorów:
posiadania oceny przewidywanego wpływu wydobycia kopaliny na środowisko,
- sporządzenia projektu zagospodarowania złoża,
- sporządzenia planu ruchu zakładu górniczego.
Proponuje się zmniejszenie rygorów dotyczących dokumentacji geologicznej oraz projektu
zagospodarowania złoża poprzez zniesienie obowiązku zatwierdzania tych dokumentów przez
organy administracji geologicznej (organy koncesyjne) w drodze decyzji administracyjnej
i zastąpienie tej procedury obowiązkiem przedkładania tych dokumentów właściwym organom,
które w razie stwierdzenia wadliwego sporządzenia dokumentacji geologicznej lub projektu zagospodarowania złoża mogą w drodze decyzji nakazać ich poprawienie bądź uzupełnienie.
Powyższe uproszczenia ułatwią podmiotom gospodarczym przygotowanie dokumentów
niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie koncesji na działalność regulowaną Prawem geologicznym i górniczym. Nadto proponuje się zniesienie obowiązku sporządzania planu
ruchu dla części robót geologicznych.
Obecnie obowiązujące Prawo geologiczne i górnicze określa, że koszty sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego ponosi przedsiębiorca. Pozostaje to w sprzeczności z późniejszą regulacją zawartą w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym ustanaw i ającą zasadę, że koszty sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (którego obowiązek sporządzenia wynika z przepisu szczególnego) obciążają budżet państwa, a budżet gminy w zakresie, w jakim plan
sporządza się w celu wykonania zadań własnych gminy. Brakjest jakichkolwiek podstaw merytorycznych i formalnych, by w odniesieniu do podmiotów prowadzącyc h działalność, regulowaną Prawem geologicznym i górniczym wspomniana zasada nie miała zastosowania.
W związku z tym rządowy projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku ponoszenia kosztów sporządzania omawianego planu.
Przepisy ustawy- Prawo działalności gospodarczej nie regulują spraw związanych z przenoszeniem upr aw nień wynikających z decyzji administracyjnych na nowe podmioty, tworzone
w ramach przekształceń własnościowych dokonywanych przez przedsiębiorców. Projektowana
ustawa o zmianie ustawy Prawo geologiczne i gómicze przewiduje unormowanie tej problematyki w przepisach dotyczących koncesjonowania działalności regulowanej Prawem geologicznym i górniczym. Przeniesienie koncesji spowoduje także przeniesienie praw i obowiązków
liczał
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z innych decyzji wydanych na podstawie tego prawa na inny podmiot. Takie rozwiązanie zagwarantuje ciągłość ruchu zakładu górniczego w warunkach zapewniających bezpieczne warunki pracy w tych zakładach i stały nadzór i kontrolę organów nadzoru górniczego.
W nawiązaniu do powszechnej w krajach Unii Europejskiej praktyki kwalifikacji zasobów
kopalin, przede wszystkim w oparciu o kryteria techniczne i ekonomiczne, przyjętej deklaratywnie przez Polskę w ramach prac Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, proponuje się wprowadzenie do ustawy kryteriów ekonomicznych, dotychczas obecnych jedynie śladowo w przepisach wykonawczych, poprzez ustalenie zasady ich określania w koncesji i możliwości żądania
dostosowania projektu zagospodarowania złoża do warunków koncesji.
Dyrektywa Rady z 1992 r. dotycząca minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego (dwunasta szczegótowa dyrektywa w rozumieniu Artykułu 16 /11 Dyrektywy
89/391 /EEC) oraz Dyrektywa Rady 92/91 /EEC z dnia 3 listopada 1992 r. do t. minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpiecz eństwa i ochrony zdrowia pracowników górnictwa otworowego (jedenasta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu Artykułu 16 11/ Dyrektywy
89/391/EEC) wprowadzają obowiązek sporządzania i aktualizowania tzw. "dokumentu bezpieczeństwa i zdrowia".
W celu spełnienia tych dyrektyw proponuje się nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku oceniania i dokumentowania ryzyka występującego w zakładzie górniczym i stosowania niezbęd
nych środków profilaktycznych w formie m.in. obowiązku sporządzania i aktualizowania
omawianego dokumentu.
W projektowanej ustawie proponuje się ustanowienie jednych organów nadzoru gómiczego
dla gómictwa wszystkich kopalin i powierzenie tych kompetencji (popularnie mówiąc) urzędom
górniczym, które zresztą i tak w obowiązującym stanie prawnym działają w pełnym zakresie
jeśli chodzi o wydobywanie kopalin pospolitych z obszarów morskich RP, a ponadto stwierdzaj ą
kwalifikacje osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny
pospolite, sprawują nadzór i kontrolę nad podmiotami wykonującymi zawodowo czynności
ratownictwa górniczego także w zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite,
a z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego uzgadniane są granice obszaru i terenu górniczego,
również zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite.
Przewidziano istotne wzmocnienie kompetencji organów nadzoru górniczego, które wyra ża
się między innymi:
- powierzeniem tym organom nadzoru i kontroli nie tylko nad budową, rozbudową i likwidacj ą z akładu górniczego, ale także nad rekultywacją i zagospodarowaniem terenów po dzi a łal
ności górniczej,
- zwiększeniem uprawnień pracowników organów nadzoru górniczego w zakresie wstępu
nie tylko do zakładów górniczych, ale również do siedzib, obiektów i urządzeń podmiotów zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności ratownictwa górniczego,
- przekazanie- o czym już wspomniano- urzędom górniczym w całości nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny pospolite,
- powierzenie Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi zajmującymi się problematyką górnictwa.
Projektowana ustawa zawiera propozycje zmian i uzupełnień koniecznych do zapewnienia skutecznej ochrony nieodtwarzalnych zasobów naturalnych. Sh1żyć temu mają następujące regulacje:
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wprowadzenie zasady, iż kryteria bilansowaści złóż kopalin określone zostaną w drodze
normatywnej w miejsce dotychczasowego ich określania przez przedsiębiorcę,
- wprowadzenie obowiązku sporządzania projektu zagospodarowania złoża przed uzyskaniem koncesji oraz przedstawiania tego projektu wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji, jako
podstawy ustalenia warunków gospodarki złożem,
- wprowadzenie zasady określania w koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża ogólnych kryteriów ustalania zasobów złoża kopaliny możliwych do wydobycia i minimalnego stopnia ich wykorzystania,
- nałożenie na przedsiębiorcę likwidującego zakład górniczy obowiązku takiego zabezpieczenia części niewykorzystanego złoża kopaliny, aby późniejsze jej wydobywanie było techniczne możliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Na tle działań restrukturyzacyjnych w górnictwie węglowym, szczególnie zmierzających do
likwidacji zakładów górniczych, występuje dość ostro problem znalezienia środków finansowych na pokrycie kosztów fizycznej likwidacji zakładów górniczych. Obowiązek tej likwidacji
spoczywa na przedsiębiorcy i on też powinien mieć środki na ten cel, gromadzone przez cały
czas prowadzenia działalności. Dlatego też wprowadza się przepis, który nakłada na przedsię
biorcę górniczego obowiązek tworzenia funduszu likwidacyjnego.
W aktualnym stanie prawnym upadłość przedsiębiorcy skutkuje wygaśnięciem koncesji,
a w konsekwencji prawa użytkowania górniczego. Brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia do
tego, aby upadłość przedsiębiorcy skutkowała wygaśnięciem koncesji na działalność regulowaną Prawem geologicznym i górniczym. W szczególności upadłość przedsiębiorcy nie może
go zwalniać z wykonania obowiązków przewidzianych w tym prawie w zakresie bezpieczeń
stwa powszechnego, bezpieczei1stwa zakładu górniczego i jego załogi czy ochrony środowiska,
w tym zasobów złoża kopaliny. Te względy oraz oczywiste potrzeby obrotu uzasadniają skreś
lenie upadłości z katalogu przyczyn skutkujących wygaśnięciem koncesji.
Tak, w dużym skrócie, przedstawiają się rozwiązania nowelizowanego Prawa geologicznego
i górniczego z którym wejdziemy,jeśli Parlament RP nie postanowi inaczej w nowe tysiąclecie.
S. Reforma górnictwa

węgla

kamiennego w Polsce w latach 1998-2002

Przyjęty przez Rząd RP program reformy górnictwa węgla kamiennego na lata 1998-2002
zawiera kierunki polityki państwa wobec tego sektora, w tym zakłada jego restrukturyzację
finansową, likwidację nierentownych kopalń, minimalizację skutków społecznych reformy,
oraz uwzględnienie aspektu regionalnego skutków tego procesu.
Dla prawidłowej realizacji wspomnianego programu stworzono instrumenty prawne, które
zawiera 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 /Dz. U. Nr 162, poz.lll2/.
Ustawa ta określiła zasady reformy górnictwa węgla kamiennego oraz instrumenty niezbędne dla osiągnięcia rentowności przez przedsiębiorstwa górnicze w tym:
l) zasady restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw górniczych,
2) zasady likwidacji kopalń węgla kamiennego,
3) zasady restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwach górniczych,
4) szczególne uprawnienia i zadania gmin górniczych,
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5) źródła i zasady finansowania reformy,
6) zasady zarządzania w spółkach węglowych,
7) zasady sprawowania nadzoru nad realizacją refonny.
Zasadniczym walorem omawianej ustawy jest ścisłe powiązanie z obowiązującym porząd
kiem prawnym także z przepisami Prawa geologicznego i górniczego.
Jednym z warunków powodzenia reformy obok podstawowego- polegającego na aprobacie społecznej oraz zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych jest właśnie zagwarantowanie rozwiązań prawnych pozwalających na przebieg reformy przy zachowaniu wymogów
bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska.
Te elementy zmian w górnictwie węgla kamiennego znajdują się w centrum uwagi organów
nadzoru górniczego.
Wyższy Urząd Górniczy dostrzega negatywne aspekty oddziaływania reformy górnictwa
węgla kamiennego polegające m.in. na:
- rezygnacji z wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeóstwem
w likwidowanych kopalniach,
spadku zainteresowania pracowników likwidowanych kopaló, podnoszeniem kwalifikacji,
- wykonywaniu częstokroć robót w warunkach nietolerowanego ryzyka,
- odchodzeniu z pracy w górnictwie, w stosunkowo krótkim czasie doświadczonych pracowników, w tym kierownictwa i dozoru ruchu,
- zaniechaniu doskonalenia kadr poprzez szkolenie w zakresie techniki, technologii i orgamzac.Jt pracy,
- obciążeniu stresem zawodowym pracowników wynikającym z niepewności zatrudnienia.
Dlatego też przyjęto zasadę wzmocnienia nadzoru i kontroli nad procesami likwidacji
zakładów górniczych, zwłaszcza w zakresie bezpieczeóstwa pracy.
Do poważnych problemów jakie towarzyszą likwidacji kopaló należą zagadnienia ochrony śro
dowiska. Są one związane ze zmianami stosunków wodnych w górotworze i na powierzchni, rekultywacją i zagospodarowaniem terenów, usunięciem szkód oraz utylizacją wód słonych. Zachodzi
obawa, że wraz z refom1ą gómictwa spadnie zainteresowanie przedsiębiorców, realizac:ją zadat1 inwestycyjnych ściśle związanych z potrzebami ochrony środowiska. Problemem jest również sposób zabezpieczenia nie wykorzystanych części złoża kopaliny oraz zabezpieczenia sąsiednich złóż kopalin.
Likwidacja kopalń stwarza niebagatelne problemy natury technicznej dla przyszłego zagospodarowania terenów górniczych. W związku z tym zachodzi potrzeba zbudowania systemu informacji o tych terenach, opartego o archiwizację dokumentacji mierniczo-geologicznej likwidowanych kopalń. Archiwum takie o charakterze centralnym, co przewiduje zresztą nowela Prawa geologicznego i górniczego, utworzono w Wyższym Urzędzie Górniczym.
6. Dostosowanie polskiego prawa do regulacji Unii Europejskiej
Polska stara się o członkostwo w UE, ponieważ dzięki obecności w jej strukturach szybciej
odrobimy gospodarcze zapóźnienia powojennego półwiecza. Najbliższe lata będą okresem
szybko postępującego procesu dostosowawczego prawa do wymagań europejskich. Dotyczy to
także działalności wydobywczej.
Przepisy prawa geologicznego i górniczego, jak to wspomniano wcześniej, uwzględniają
wymagania w tym zakresie.
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Jednym z istotnych zagadniet't, które znajdują si(( w trakcie analiz i przygotowania projektów aktów wykonawczychjest zagadnienie oceny zgodności wyrobów, procesów lub usług z wymaganiami o akredytacji i autoryzacji. Wiąże si((z tym zmiana zakresu i trybu dopuszczet't do stosowania maszyn, urządzei't i materiałów w zakładach gómiczych. W tym zakresie dostosowania polskiego prawa
przebiega etapami. W pierwszym etapie przyj((to nowelizacje( przepisów o badaniach i certyfikacji
wyrobów do której dostosowano wymagania w zakresie maszyn i urządzet't górniczych.
W drugim etapie przewiduje się wydanie ustawy o systemie oceny zgodności wyrobów, procesów lub usług z wymaganiami o akredytacji i autoryzacji oraz o zmianie niektórych ustaw.
rodstawowymi elementami treści projektowanej ustawy jest:
l) stworzenie podstaw prawnych do wprowadzenia do polskiego systemu prawego dyrektyw unijnych określających zasadnicze wymagania w odniesieniu do poszczególnych wyrobów
wprowadzanych do obrotu oraz
2) dostosowanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania polskich jednostek akredytujących, certyfikujących i kontrolnych oraz laboratoriów do rozwiązat't unijnych.
Wyższy Urząd Górniczy przyjtm0e generalnie założenia, że zmiana funkcjonowania obecnie systemu dopuszczei't musi odbyć si(( w sposób nie pogarszający osiągni((tego poziomu bezpieczei'tstwa.
7.

Zakończenie

Powodzenie reform ustrojowych Pat'tstwa, w tym przemian w górnictwie zależy w dużej mierze od prawidłowych rozwiązai't prawnych.
Sądz((, że można stwierdzić iż obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje przewidziane
do wprowadzenia w najbliższym czasie, a dotyczące wydobycia kopalin b((dą sprzyjać,
u progu XXI wieku prawidłowemu rozwojowi gospodarczemu, przy zabezpieczeniu interesów społecznych.

Law conditions of extravtive activity after the year 2000
Abstract
The paper describes regulations which will refer to minera! resources extraction, connecting
to specific economic activity like extraction minerais from deposites resulting mainly from
cont1ict situations - inconsistency of interest of economic organisations of Public Purse,
owners o f real estates and local communities.
First o f all the pa per describes regulations o f the Law o f economic activity, w hi ch establishes
law limits for supporting initiative and limits of state interference in economic activity. It
connects to the scope ofthe license of economic activity.
The essential regulations ofGeological and mininglaw relating to extraction ofminerals are explained and the main trends ofmoditications in this law ti·mn the government project are represented.
The lega! rules ofthe reorganisation ofthe hard coal mining which are regulated in the Law
on adaptation of hard coal mining to the market economy and the special rights and tasks of
mmmg communes.
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Uwarunkowania ekologiczne funkcjonowania górnictwa
węgla kamiennego
Słowa

kluczowe

Ochrona .~rodowiska- reforma górnictwa- gospodarka odpadami górniczymi
Streszczenie

W referacie przedstawiono zmiany w przepisach podstawowych aktów prawnych, związa
nych na szczeblu ustawowym z ochroną środowiska w związku z wprowadzeniem od początku
tego roku nowej struktury władzy lokalnej jakąjest powiat.
Omówiono problematykę ochrony środowiska w założeniach reformy górnictwa węgla kamiennego oraz przedstawiono wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące zmiany oddziaływania tego sektora na środowisko naturalne w roku 1998, jak również zaprezentowano
odpowiednią prognozę tychże zmian w odniesieniu do 1999 roku.
W referacie przedstawiono zagadnienia dotyczące kolejno:
zagospodarowania wód słonych,
gospodarki odpadami górniczymi,
rekultywacji i zagospodarowania gruntów poprzemysłowych,
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
szkód górniczych i ich usuwania.
l. Wstęp
Działalność górnicza już w swojej istocie powoduje naruszenie równowagi tak w górotworze
jak i na powierzchni ziemi. Eksploatacji węgla - oprócz osiąganego celu jakim jest węgiel
handlowy -towarzyszą skutki nie zamierzone ale i nieuniknione, takie jak odkształcenia oraz
deformacje górotworu jak również i powierzchni ziemi.
Do podstawowych problemów ekologicznych z którymi boryka się górnictwo węgla kamiennego należy zaliczyć zagadnienia związane z wodami słonymi, odpadami górniczymi, naprawą szkód górniczych i ochroną powietrza atmosferycznego.
Trwająca aktualnie restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego nie mogła zatem nie objąć
swoim zakresem działań zmierzających do zmniejszenia jego szkodliwego oddziaływania na
środowisko naturalne.
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Ochrona środowiska to jedna z istotniejszych tzw. funkcji integracyjnych pal'lstwa, których
celem jest zapewnienie funkcjonowania społeczeństwa jako całości, zapewnianie mu podstawowych warunków bytu .

2. Zasady reformy ustrojowej

państwa

Począwszy od dnia l stycznia 1999r., w związku z reformą administracyjną kraju, na jego nowej mapie administracyjnej- opróczjuż istniejących elementów władzy lokalnej i regionalnej ,
takich jak gmina czy województwo- pojawiły się również powiaty.
Powiat, jako nowa struktura władzy lokalnej, uzupełnia zadania gminy w dziedzinie usług
publicznych. Przejął on wszystkie zadania przekraczające swym zasięgiem możliwości gminy
(jak np. transport i drogi publiczne, kultura, edukacja publiczna na szczeblu ponadpodstawowym itp.) i prowadzi instytucje, które obsługująmieszkal'lców całego powiatu. Środki finansowe
powiatu pochodzą z udziałów , jakimi dysponuje on w podatku od osób fizycznych i prawnych
oraz z funduszy przeznaczanych z budżetu państwa na określone działania jak np. walka z bezrobociem.
W związku z wprowadzeniem nowej struktury władzy lokalnej (powiatu), uległy też
zmianie pewne przepisy podstawowych aktów prawnych, związanych na szczeblu ustawowym z ochroną środowiska.
Zadania administracji publicznej związane z ochroną środowiska regulowane są całym kompleksem aktów prawnych. W niniejszej informacji pod uwagę wzięto tylko niektóre akty rangi
ustawowej , szczególnie ważne dla problematyki ochrony środowiska w górnictwie węgla kaJlllennego .
Zaliczyć tu należy następujące ustawy:
- z 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 1994r.
Nr 49 poz. 196 z późn. zmian.),
z 24 października 1974r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 38 poz. 230 z późn. zmian.),
- z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96 z późn. zmian.),
- z 27 cze1wca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96 poz. 592 z późn. zmian.).
Zadania w zakresie gospodarowania i ochrony wód oraz ich zasobów wynikają głównie
z prawa wodnego. Pewne kwestie generalne regulowane są także przez przepisy ustawy
o ochronie środowiska. rodstawowe uprawnienia w sprawach indywidualnych związanych z korzystaniem z wód zostały obecnie przekazane starostom, z pewnymi wyjątkami na rzecz wójtów
bąd ź wojewodów.
Generalnie zasady zarządzania wodami reforma samorządowa pozostawiła bez zmiany, za
zarządzanie o charakterze strategicznym odpowiadają regionalne zarządy gospodarki wodnej,
a podstawowym instrumentem prawnym realizacji tego celu pozostają warunki korzystania
z wód dorzecza. Zgodnie z odpowiednimi przepisami, korzystanie z wód może się odbywać
w jednej z trzech postaci: korzystania powszechnego, zwykłego bądź szczególnego. Zakres korzystania w ramach każdej z tych trzech form określają przepisy prawa wodnego, upoważniając
wskazane organa administracji do wprowadzania pewnych zmian. Główne kompetencje starosty
wynikające z prawa wodnego wiążą się z wydawaniem pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód. Taką generalną zasadę wprowadza przepis art. 55 prawa wodnego, pozostawiając w gestii wojewody, zgodnie z przyjętymi ogólnymi założeniami, wydawanie
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pozwoleń wodno-prawnych dla zakładu, który buduje lub użytkuje obiekt zaliczony do inwestycji szczególnie uciążliwych dla środowiska lub życia ludzi.
Zadania związane z ochroną powietrza są określone przede wszystkim w przepisach ustawy
o ochronie i kształtowaniu środowiska. ?odstawowym celem ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem jest doprowadzenie do przestrzegania ustalonych wymagań dotyczących jakości
powietrza, które mają postać norm określających dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających powietrze. Adresatem obowiązków z tym związanych są wszystkie jednostki organizacyjne prowadzące działalność z którą wiąże się emisja zanieczyszczeń. Obowiązujące
przepisy nie rozróżniają rodzajów działalności ani ze względu na jej charakter (np. produkcyjna
czy usługowa), formę własności czy organizacyjną- dotyczą właśnie wszystkich. Zadania
w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem, zostały zgodnie z ogólnym kryterium
podzielone obecnie między starostę i wojewodę. Obejmują one przede wszystkim wydawanie
decyzji administracyjnych zezwalających na wprowadzenie do powietrza zanieczyszczei1 oraz
ustalających dodatkowe obowiązki podmiotów odprowadzających takie zanieczyszczenia.
Zadania w zakresie ochrony powierzchni i wnętrza ziemi zawarte są przede wszystkim
w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz w ustawie o ochronie gruntów. W sposób ogólny
kwestie te reguluje także ustawa o ochronie środowiska.
Wprowadzone w związku z reformą administracyjną kraju zmiany w prawie geologicznym
i górniczym dotyczą dwóch zasadniczych kwestii:
- wyposażenia starosty w prawo wydawania koncesji na wydobywanie określonych kopalin (wraz z wiążącym się z tym nadzorem nad wykonywaniem takiej koncesji, czyli prowadzeniem prac górniczych),
- uznania starosty za jeden z organów administracji geologicznej.
Dotychczas koncesji udzielał minister ochrony środowiska lub wojewoda (w odniesieniu
do kopalin pospolitych wydobywanych na lądzie) . Obecnie starosta udziela koncesji na prowadzone na obszarach lądowych poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu mniejszym
niż 10 tys. m 3 . Dokonano więc wyłączenia pewnych spraw z kompetencji wojewody, nie zmieniono natomiast zakresu kompetencji koncesyjnych przysługujących ministrowi. Starosta jest
więc obecnie organem I instancji w sprawach należących do właściwości administracji geologicznej, z wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych do kompetencji wojewody lub ministra.
Ochrona przed odpadami obejmuje przede wszystkim zadania związane z ochroną przed
odpadami, wynikające z ustawy o odpadach.
Ustawa o odpadach dąży do wprowadzenia nowoczesnego systemu postępowania
z wszelkimi odpadami, zakładającego, że postępowanie to powinno przebiegać w kilku kolejno uszeregowanych etapach, przy czym przejście do następnego powinno nastąpić tylko
wtedy, gdy problemu nie udało się rozwiązać w etapie poprzednim. Ten schemat postępowa
nia obejmuje:
- zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizację ich ilości,
- bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów,
- zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów.
Obowiązek właściwego postępowania z odpadami innymi niż komunalne obciąża wytwarzających odpady bądź odbiorców odpadów, w pewnej mierze także organa administracji publicznej i inne podmioty.
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Wytwarzającego odpady obciąża m. in. obowiązek uzyskania zgody właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności w wyniku której powstają odpady. Obowiązek ten może być realizowany przez uzyskanie kilku różnych decyzji administracyjnych,
określonych wart. 8 cytowanej ustawy.
Wojewoda wydaje decyzję zezwalającą po uzyskaniu opinii wójta oraz palistwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, na podstawie wniosku złożonego przez zainteresowanego.
Zabezpieczeniem realizacji obowiązku jest możliwość cofnięcia wydanych decyzji. Obowiązek
nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych.
Obecnie w kompetencji wojewody pozostało tylko wydawanie zezwoleli dla wskazanych
jednostek, pozostałe wydaje starosta, mając obowiązek przekazania kopii wojewodzie. Zmianą
usytuowania kompetencji jest również przekazane zarządowi województwa prawa do ustalenia
wysokości opłaty za składowanie odpadów, które dotychczas wykonywał wojewoda.

3.

Założenia

reformy górnictwa węgla kamiennego

odnośnie

ochrony

środowiska

W dniu 30 czerwca 1998r. Rada Ministrów RP przyjęła Program rządowy reformowania polskiego górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002.
Program, który został przygotowany i przedstawiony Radzie Ministrów przez Ministra
Gospodarki jako średniookresowy program gospodarczy o charakterze sektorowym, wyraża politykę palistwa wobec górnictwa węgla kamiennego tzn. tworzy instrumenty prawne oraz wskazuje na nieodzowną konieczność udzielenia wsparcia finansowego z budżetupalistwa dla jego
sprawnej realizacji.
Realizacja tego programujest konieczna, aby:
- górnictwo przestało generować ogromne straty finansowe,
- górnictwo nie utrzymywało się kosztem swojego rynkowego otoczenia i nie stanowiło
zagrożenia dla podmiotów gospodarczych działających w rejonie śląsko-dąbrowskim,
- górnictwo nie stanowiło zagrożenia dla finansów publicznych,
- trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora nie stanowiła zarzewia niepokojów
społecznych.

Górnictwo węgla kamiennego od chwili rozpoczęcia w naszym kraju transformacji gospodarczej nie jest rentowne. Czynione w ciągu niniejszych ośmiulat próby jego rekonstrukcji nie
doprowadziły do sanacji tego sektora i dostosowania do efektywnego ekonomicznie funkcjonowania w gospodarce rynkowej.
Główną przyczyną tego stanu rzeczy są nadmierne zdolności produkcyjne górnictwa w stosunku do możliwości sprzedaży węgla w kraju i na eksport. Zbyt wysoki poziom zatrudnienia w kopalniach powoduje natomiast, iż koszty wyciobycia węgla niejednokrotnie przewyż
szają w spółkach węglowych cenęjego zbytu.
Konkretne cele programu reformy obejmują następujące zagadnienia:
- rentowność: spółki węglowe nie będą ponosiły strat na działalności operacyjnej począwszy od 2000 roku, co się uzyska poprzez:
poprawę zarządzania przedsiębiorstwem,

racjonalizację zdolności

produkcyjnych,
w zakresie ochrony środowiska,
restrukturyzację zatrudnienia,
poprawę
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- restrukturyzację finansową,
- zmniejszenie kosztów;
- prywatyzacja: w górnictwie węgla kamiennego prywatyzacji podl e gać będą przede
wszystkim pojedyncze kopalnie mające odpowiednią perspektywę działalności na rynku węgla
kamiennego.
Powyższe działania mają również kluczowe znaczenie dla jednego z ważniejszych, uję
tych w cytowanym programie rządowym, problemów sektora, którą jest poprawa istniejącego stanu ochrony środowiska.
Ob~jmuje ona swoim przedmiotem nie tylko bieżącą i planowaną w kopalniach czynnych
działalność inwestycyjną, prowadz,lcą do zminimalizowania ich ujemnego wpływu na środo
wisko, ale również zagadnienia związane z restrukturyzacją finansową w zakresie zadłużenia
kopalń m. in. wobec Narodowego, wojewódzkich i gminnych funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
Dlatego też , zgodnie z zało ż eniami programu rządowego, którego realizacja wspierana jest
przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, trwająca aktualnie restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego obejmuje swoim zakresem szereg działań zmierzających do zmniejszenia negatywnego oddziaływania tego sektora na środowisko naturalne.
Zobowiązania finansowe w zakresie ochrony środowiska, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, stanowią znaczący udział w obciążeniach podstawowej działalności spółek węg 
lowych i kopalń samodzielnych.
Restrukturyzacja zadłużenia- według ustawy- dotyczy zobowiązań przedsiębiorstw górniczych m. in. wobec:
- wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tytułu opłat i kar wynikających z przepisów
o ochronie i kształtowaniu środowiska, oraz przepisów prawa wodnego,
- gmin z tytułu opłat i kar wynikających z przepisów o ochronie i kszta łtowaniu środo
wiska, oraz przepisów prawa wodnego.
Realizacja planowanych przez górnictwo węgla kamiennego przedsięwzi ęć proekologicznych, spowoduje w latach 1998-2002 poprawę stanu ochrony środowiska oraz ograniczenie
występowania szkód górniczych.
Celowi temu służyć mają w szczególności działania obejmując e:
- realizację metod odsalania wód kopalnianych oraz budowę instalacji do zatłacza nia
słonych wód do górotworu, jak również stosowanie, w jeszcze szerszym zakresie niż ma to
miejsce obecnie, metod geologiczno-górniczych dla zmniejszenia dopływu naturalnego wód
najbardziej zmineralizowanych,
- zwiększenie ilości odpadów powęglowych lokowanych na dole kopałt1, poprzez budowę
nowych instalacji i modernizację istniejących, w tym z wykorzystaniem wód słonych w mieszaninach z odpadami poflotacyjnymi i pyłami dymnicowymi,
- intensyfikację prac rekultywacyjnych, wraz z sukcesywnym przekazywaniem zrekultywowanych i zagospodarowanych gruntów samorządom terytorialnym lub innym u żytkownikom,
- prowadzenie eksploatacji górniczej w sposób ograniczający występowanie szkód na powierzchni.
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Program rządowy zakłada, że wynikiem realizacji zamierzeń proekologicznych w latach
1998-2002 będzie osiągnięcie przez sektor w roku 2002 efektów w postaci:
utylizacji i zagospodarowania 1240 t/d soli z wód dołowych,
- zagospodarowania odpadów powęglowych na dole w ilości 2620 tys. t/r.,
- rekultywacji i zagospodarowania gruntów po działalności przemysłowej, w ilości około
150 ha rocznie,
- zahamowania narastania zaległości w usuwaniu szkód górniczych.
4. Realizacja oraz efekty programu reformy górnictwa węgla kamiennego w 1998 r.
w zakresie ochrony środowiska
Jako

główne

kierunki

działań

inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w zakresie ochrony
i kopalnie w 1998 r., zgodnie z założeniami tego programu rządo
wego realizowały m. in. zadania mające na celu rozwiązanie podstawowych problemów ekologicznych- w tym dotyczących w szczególności:
ograniczenia zrzutu soli do cieków powierzchniowych,
lokowania odpadów powęglowych na dole kopalń,
rekultywacji i zagospodarowania gruntów po działalności przemysłowej,
usuwania szkód górniczych.
W poniższej tabeli przedstawiono wielkości charakteryzujące ważniejsze zmiany oddziaływania górnictwa węgla kamiennego na środowisko naturalne w roku 1998 w stosunku do roku
1997. W tabeli tej zaprezentowano również szacunkowe, przewidywane do osiągnięcia przez
sektor wielkości w odniesieniu do roku 1999.
środowiska, spółki węglowe

Wyszczególnienie
Odprowadzanic

ścieków

do wód powierzchniowych-

ogółem

Rok
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1998
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200 443

160 700
...
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l 232 000
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tys. ton
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-gospodarcze wykorzystanic odpadów na powierzchni
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Największym problemem ekologicznym górnictwa węgla kamiennego są wody słone, do
których, według przyjętej w polskim górnictwie węglowym klasyfikacji wód wg GIG , zalicza
się dołowe wody kopalniane charakteryzujące się mineralizacją powyżej 3 g/dm 3 i zawartością
jonów CJ- + so4 powyżej l ,8 g/dn{
Zmniejszenie w roku 1998 w stosunku do roku 1997 zrzutuładunku chlorków i siarczanów
o blisko 97 tys . ton, odprowadzanych wraz z wodami dołowymi do odbiorników powierzchniowych, było wynikiem zarówno stosowania przez kopalnie metod górniczo-geologicznych, polegających na ograniczeniu dopływu wód zasolonych do wyrobisk kopalnianych, jak i konsekwencją wyłączenia z eksploatacji określonych rejonów kopalń w związku z ich likwidacją.
Ograniczenie zrzutu ładunku soli do odbiorników powierzchniowych, uzyskano również w wyniku:
- utylizacji termicznej wód,
- deponowania wód zasolonych na dole w mieszaninach z pyłami dymnicowymi i odpadami poflotacyjnymi.
W górnictwie węgla kamiennego jedyną instalacją odsalającą wody dołowe i produkującą
sól NaCI jest Zakład Odsalania Wód Dołowych przy KWK "Dębieńsko". Produkowana
w zakładzie sól charakteryzuje się wysokąjakością o czystości powyżej 99,6% NaCI i jest przeznaczona dla celów spożywczych (jako sól jadalna) i przemysłu chemicznego (jako surowiec).
Powyższy zakład zutylizował w 1998 roku blisko 3, 7 mln m 3 zasolonych wód dołowych z kopalń "Budryk" "Dębieńsko", oraz "Bolesław Śmiały", produkuj ąc 74 450 ton soli, która
w całości została sprzedana.
Niezwykle ważnym problemem ekologicznym górnictwa węgla kamiennego jest również
gospodarka odpadami górniczymi, gdzie ilość wytwarzanych odpadów górniczych w stosunku
do łącznej wielkości wydobycia utrzymuje się w ostatnich latach w przedziale 27-30%.
Uważa się, że jednym z najważniejszych i równocześnie perspektywicznym kierunkiem zagospodarowania odpadów, jest zagospodarowanie odpadów na dole kopalń. Zarówno bowiem
strategia Unii Europejskiej jak i przepisy krajowe (obowiązująca od l .O 1.1998r. ustawa o odpadach), przewidują w pierwszej kolejności minimalizację powstawania oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów, w dalszej kolejności ich unieszkodliwianie i uzdatni anie, a dopiero po wyczerpaniu tych możliwości ich składowanie w specjalnie to tego celu przygotowanych składo 
wiskach. Mając na uwadze ograniczenia samorządów w pozyskiwaniu dodatkowych powierzchni terenu na budowę składowisk, oddziaływania tych składowisk na ś rodowisko, należy
sądzić, że lokowanie odpadów na dole będzie metodą rozwiązującą w znacznym zakresie ten
problem.
W kopalniach węgla kamiennego wytworzono w 1998 roku łącznie 47,3 mln ton odpadów
górniczych. W porównaniu z rokiem 1997 ilość wytworzonych odpadów uległa zmniejszeniu
o przeszło 6,5 mln ton. W 1998r. kopalnie ulokowały, odpowiednio: na dole- 3,9 mln ton, zaś
na powierzchni - 15,4 mln ton wytworzonych odpadów. Do celów gospodarczych wykorzystano natomiast blisko 28 mln ton odpadów górniczych. Należy ponadto podkreślić, że kopalnie
ulokowały na dole w 1998 roku ponad 3,6 mln ton odpadów obcych.
Oprócz stosowania odpadów górniczych w dalszym ciągu do prac ziemnych, niezbędne bę
dzie również zintensyfikowanie zastosowania odpadów do robót inżynieryjnych, w tym przede
wszystkim do budowy dróg i autostrad, gdzie przewiduje się wykorzystanie zarówno odpadów
górniczych z bieżącej produkcji, jak równiez odpadów składowanych na hałdach uznawanych

Sesja plenarna

41

School ofUnderground Mining 2000
obecnie za tzw. przepalone, posiadające atest dopuszczający je do prac związanych z budową
autostrad.
W emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego dominujący udział w ostatnich latach miały kotłownie i elektrociepłownie kopalniane . Obok nich odczuwalną uciążliwo śc ią dla
otoczenia charakteryzują się spalinowe suszarki t1otokoncentratu. Pozostałe źródła zorganizowanej emisji z terenów kopalń, w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, kuźniach i warsztatach, stanowiły w 1998r. niewielkie zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Zaznaczający się w ostatnim okresie spadek ilości wprowadzanych zanieczyszczeń z emitorów kopall'l do powietrza miał swoje uzasadnienie wskutek:
ogólnego zmniejszenia produkcji energii cieplnej w kotłowniach kopalnianych ,
poprawy jakości spalanego paliwa,
zainstalowaniu nowych urządzel'l odpylających,
realizacji procesów restrukturyzacyjnych jednostek ciepłowniczych.
W związku z prowadzonymi aktualnie procesami restrukturyzacyj nymi, polegającymi na
wydzieleniu z ruchu kopall'l kotłowni i elektrociepłowni (a także warsztatów), emisja zanieczyszczel'l z tych wydzielonych struktur przestaje stopniowo obciążać podstawową działalność
kopah1. Uwidacznia się to w różnicy wielkości emisji pyłów i gazów w roku 1998 (w porównaniu z 1997 r.), - w wyniku tych działal'l nas tąpiło zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej o ponad
224 tys. ton .
Pozainwestycyjne dzi ała nia proekologiczne spółek węglowych i kopall'l w roku 1998 koncentrowały się głównie na zagadnieniach dotyczących rekultywacji i zagospodarowania
gruntów poprzemysłowych.
Kopalnie węgla kamiennego prowadziły prace rekultywacyjne i zagospodarowanie na powierzchni 651 ha, z czego na 56 ha prace te zostały w 1998 roku zakończone . W stosunku do
roku 1997 nastąpiło zwiększenie powierzchni objętej tymi pracami o 229 ha.
Ważnym elementem w sektorze węgla kamiennego, mającym szerokie powiązania z ochroną
środowiska i powierzchni jest problematyka szkód górniczych i ich usuwania. Eksploatacja
węgla kamiennego bez względu na stosowane technologie i podejmowane działania techniczno-organizacyjne - powoduje niekorzystne zmiany na powierzchni terenów górniczych,
jak również ujemnie oddziaływuj e na środowisko.
Celem ograniczenia tych negatywnych skutków jest i była prowadzona działalność profilaktyczna: górnicza i budowlana.
W roku 1998 kopalnie węgla kamiennego prowadziły także naprawy obiektów spowodowanych występowaniem szkód górniczych kosztem blisko 284 mln zł .
Wielkość środków dotacji budżetowej przekazanej w 1998 roku 26 kopalniom na realizację zadm'! związanych z usuwaniem szkód górniczych (powstałych na skutek reaktywacji starych zrobów)
wyniosła 28 mln zł. Przekazane środki kopalnie wykorzystywałyrealizL~jąc m. in. prace związane z:
- regulacją koryt rzek i potoków oraz likwidacją zalewisk,
- budową wiaduktów kolejowych i drogowych, remontami szlaków kolejowych oraz
dróg i ulic,
- prze budową sieci kanalizacyjnych i wodociągowych,
- remontami obiektów oświatowych i sakralnych,
- uzdatnianiem podłoża i likwidacją zagroże1'1 powierzchni terenu ze strony starych płytkich zrobów.
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Wysokość opłat z tytułu za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie
w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, naliczonych w 1998
roku spółkom węglowym i kopalniom wyniosła 344,5 mln zł. W porównaniu z 1997 r. stanowiło
to zmniejszenie wysokości opłat i kar o 18,0 mln zł. Szacuje się, że wysokość przedmiotowych
opłat w odniesieniu do roku 1999 wyniesie około 309 mln zł.

S. Podsumowanie i wnioski
l. Przytoczone powyżej wyniki działalności górnictwa węgla kamiennego w zakresie
ochrony środowiska w roku 1998 miały wymierny charakter; angażowały one nie tylko środki
z budżetu, bądź z Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ale również środki ze
strony przedsiębiorstw górniczych, co w konsekwencji spowodowało w omawianym okresie
znaczące zmniejszenie negatywnych skutków działalności górniczej na środowisko.
2. Należy ńadmienić, ze w działalności proekologicznej spółek węglowych i kopalń, należy
uwzględnić fakt, iż od początku 1998r. obowiązują dwa nowe akty prawne, istotne dlarealizacji
Programu rządowego reformy górnictwa, w postaci:
- Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o zmianie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowis
ka (Dz.U. Nr 133, poz. 885),
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o odpadach (Dz. U. Nr 96 poz. 592).
Nakładają one na sektor węglowy określone wymagania i obowiązki formalno-prawne w zakresie przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska, co powoduje, że konieczna
jest konsekwentna kontynuacja przez górnictwo węgla kamiennego realizacji stosownych
działań proekologicznych w celu wykonania planowanych przez sektor przedsięwzięć proekologicznych, aby w latach 1998-2002 uzyskać istotną, założoną w Programie rządowym , wymierną poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego.
Szacunkowe, przewidywane do osiągnięcia przez sektor odpowiednie wielkości z zakresu
ochrony środowiska w odniesieniu do roku 1999, potwierdzają tendencję dalszego, sukcesywnego zmniejszania uciążliwości górnictwa węgla kamiennego na środowisko naturalne.
3. Działania górnictwa powinny zostać ukierunkowane przede wszystkim na przedsię
wzięcia związane ze znacznym ograniczeniem ilości soli zrzucanej do odbiorników powierzchniowych oraz zmniejszeniem ilości odpadów składowanych na powierzchni, gdyż aktualnie
właśnie te dwa "składowe" elementy w dalszym ciągu stanowią o sumarycznej wysokości opłat
z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, nakładanych na górnictwo węgla kamiennego w kraju.
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Ecological conditions of bard coal industry's functioning
Abstract

The paper presents changes in regulations of basie legal acts connected, at the legislation
stage, with environment protection in connection with introduction of a new structure o f local
authorities, i.e., a county, from the beginning ofthis year.
lt discusses the subject matter of environment protection in the assumptions of the government programme of coal industry's restructuring and presents commodity-financial values
characterising the changes of influence of the sector upon natural environment in 1998. lt
presents as well respective forecast of these changes with re gard to 1999.
The paper presents, in sequence, the issues regarding:
management of salin e waters,
mining wastes management,
reclamation and management of post industrial areas,
emission o f pollution to atmospheric air,
mining damages and their removal.
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Stan aktualny i kierunki restrukturyzacji technicznej w kopalniach
kamiennego
Słowa

węgla

kluczowe

Górnictwo

węgla

kamiennego -restrukturyzacja- wydobycie- zasoby- wydajno:,;ć

Streszczenie

Realizowany obecnie rządowy program "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w latach 1998-2002" ma na celu poprawę sytuacji ekonomicznej branży i dostosowanie górnictwa do efektywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej. Dwuletni okres realizacji programu pozwala stwierdzić, iż w wyniku sukcesywnego obniżania zdolności produkcyjnych i redukcji nadmiemego zatrudnienia, w pozostałych kopalniach czynnych następuje
stała poprawa wskaźników techniczno-produkcyjnych.
W artykule autorzy przedstawili stan zasobów węgla kamiennego w Polsce, uzyskiwane podstawowe wskaźniki techniczno-produkcyjne, najlepsze wyniki produkcyjne ścianowych maszyn
urabiających, nakłady inwestycyjne na zakup maszyn i urządzeń, a także ogólne kierunki restrukturyzacji technicznej kopalń.
l.

Wstęp

Trwająca

lat restrukturyzacja polskiego górnictwa węgla kamiennego przyniosła znaczące osiągnięcia w zakresie jego przemian i dostosowania do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
W okresie tym w znaczącym stopniu ograniczono zatrudnienie w kopalniach, likwidacji poddane zostały nierentowne kopalnie oraz pozbyto się w ogromnej większości zbędnego majątku
nieprodukcyjnego z kopalń obciążającego koszty produkcji. Nie zdołano jednak w pełni doprowadzić spółki węglowe do rentowności , stabilizacji i efektywnego funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
Niewątpliwie największe osiągnięcia odnotowano w zakresie restrukturyzacji technicznej
kopalń węgla kamiennego. W okresie od 1989 do 31.10.1999 uzyskano:
- zmniejszenie liczby kopalń czynnych z 70 do 49, tj. o 30,0%,
od
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zmniejszenie liczby ścian eksploatacyjnych z 861 do 191 ,4, tj. o 77 ,8%,
wzrost średniego wydobycia z jednej ściany z 863 t/d do 2 332, l t/d, ~j. o 170,0%,
zmniejszenie liczby poziomów wydobywczych z 177 do 108, tj . o 39,0%,
zmniejszenie długości dróg transportowych z l 795,5 km do 945,5 km, tj. o 47,4%,
zmniejszenie zatrudnienia z 415 740 do 182 586 osób, tj . o 56,0%.
Ograniczenie ilości kopaló. czynnych do 49 jest efektem przekształceń organizacyjnych
i likwidacji kopah1 nierentownych. W 1993 r. w wyniku komercjalizacji górnictwa węgla kamiennego utworzono siedem spółek węgłowych grupujących łącznie 61 kopalń. Poza strukturami spółek pozostało 8 wówczas samodzielnych kopalll. W wyniku dalszych procesów restrukturyzacyjnych stan ten uległ kolejnej zmianie. Aktualny stan kopah1 funkcjonujących
w górnictwie węgla kamiennego na dziet1 31.10.1999 r. przedstawia rysunek l .
Pozytywne zmiany w funkcjonowaniu branży były wynikiem wprowadzenia istotnych
zmian w strukturze kopalń , w szczególności ograniczania zakresu wykonywania robót udostępniających i przygotowawczych, zmniejszania długości dróg transportowych i wyrobisk wentylacyjnych, likwidacji zbędnych pół i rejonów eksploatacyjnych, likwidacji szybów i innych
obiektów technologicznych, a także racjonalne wykorzystanie stosowanych materiałów, maszyn, urządzet1 oraz innego wyposażenia górniczego.
Zasada poprawy efektywności produkcji oraz dostosowania zdolności produkcyjnych do potrzeb krajowego rynku i ekonomicznie uzasadnionego eksportu zawarta została w realizowanym
rządowym programie reformy górnictwa pt.: "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w latach 1998-2002", przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 30 czerwca 1998 r.
Realizacja tego programu ma pozwolić na obniżenie kosztów produkcji i w konsekwencji
doprowadzić do poprawy sytuacji ekonomicznej branży.
Wśród celów realizacji rządowego programu reformy założono :
- dostosowanie podmiotów gospodarczych w górnictwie do efektywnego ekonomicznie
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej;
- uzyskanie rentowności sektora w 2000 r., a nadwyżki finansowe przeznaczone mają być
na spłatę zaległych zobowiązat1;
obniżenie nadmiernych zdolności produkcyjnych o około 25 mln ton rocznego wydobycia;
obniżenie nadmiernego zatrudnienia do poziomu około 138,4 tys. osób.
Jednym z istotniejszych celów jest obniżenie nadmiernych zdolności produkcyjnych i dostosowanie produkcji do potrzeb rynku krajowego i na eksport.
Drastyczne obniżenie wydobycia węgla nastąpiło w roku 1998, kiedy to w stosunku do roku
poprzedniego produkcja spadła o 20% osiągając poziom 116,0 mln ton wobec 137,1 mln ton
w 1997 r.
Kształtowanie się produkcji, sprzedaży ogółem i stanu zapasów węgla kamiennego w latach
1989- l 999 przedstawia rysunek 2.
Po znacznym obniżeniu produkcji i sprzedaży węgla w 1990 roku, w późniejszym okresie,
wielkość produkcji utrzymywała się na poziomie 130-140 mln ton rocznie .
Na nieco niższym poziomie 126- 13 7 mln ton rocznie utrzymywała się sprzedaż węgla
ogółem .
Zauważyć należy, że
dowało także
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w 1993 roku sprzedaż węgla przewyższała jego produkcję, co spowozapasów węgla w kopalniach. W następnych latach wielko ś ć

obniżenie
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Rys . 2. Produkcja i sprzedaż w<;_gla kamiennego w Polsce oraz stan zapasów w kopalniach w latach 1991-199ll
Fig. 2. Production and sale of hard coal in Poland and the situation ofstocks at thc mincs during 1991 - 1998

zapasów węgla systematycznie rosła, co związane było z kolei z trudnościami w sprzedaży wyprodukowanej ilości węgla. Po l O miesiącach bieżącego roku, wydobycie węgla wyniosło
91,4 mln ton natomiast sprzedaż osiągnęła poziom 88,2 mln ton, w tym sprzedaż krajowa
66,6 mln t, a sprzedaż na eksport 2 I ,6 mln ton. Przewiduje się, że do końca roku wydobycie
węgl a wyniesie około 109,4 mln ton, natomiast sprzedaż około 106,1 mln ton.
2. Zasoby

węgla

kamiennego

Wedhtg stanu na dzień I stycznia 1999 r. udokumentowane zasoby węgla kamiennego wynoszą:
- zasoby bilansowe
- 50,9 I mld ton,
- zasoby przemysłowe
9,74 mld ton.
W kopalniach czynnych zasoby węgla kamiennego wynoszą:
zasoby bilansowe
20 I 98,9 mln ton,
- zasoby przemysłowe
9 730,0 mln ton,
- zasoby operatywne
6 854,2 mln ton.
Z przedstawionych na rysunku 3 informacji wynika, iż zasoby operatywne węgla kamiennego:
- 46% zasobów operatywnych,
na poziomach czynnych stanowią
- na poziomach w budowie stanowią - 11% zasobów operatywnych,
- 43% zasobów operatywnych.
- na poziomach nie udostępnionych
Z przedstawionych na rysunku 4 informacji wynika, iż:
- węgle typu 31-33 stanowią prawie 67% zasobów przemysłowych ogółem,
- węgla typu 34--37 stanowią ponad 33% zasobów przemysłowych.
Oznacza to, iż krajowe górnictwo węgla kamiennego dysponuje znacznymi rezerwami zasobów węgla. Poniżej, na rysunku 5 i w tabeli l, przedstawiono stan zasobów operatywnych
z podziałem na zasoby zlokalizowane w filarach ochronnych i poza nimi oraz zasoby sklasyfikowane według grubości zalegania pokładów na poziomach czynnych i w budowie.
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043%

.11 %

m pozicm~ czynne
pozk:IO'f czynne

pozion1(w

poziony nie

budowie

udostępnione

Rys. 3. Stan zasobów operatywnych

węgla

• poziorry w budow ie
O poziom; nie udostępnione

kamiennego w Polscc wg zakresu

udostęp nienia

[mln ton]

Fig. 3. Thc status ofrccovcrablc rcserves ofhard eoal in Poland according to the stagc of their opening up (mln t)

typ 31 -33

Rys. 4. Stan zasobów

llltyp 31 - 33 C typ 34- 37 l

typ 34-37

przemysłowych węgla

kamiennego w Polscc według typów

węgli

[mln ton]

Fig. 4. Thc status o f industrial rcscrvcs ofhard coal in Poland according to typcs o f coal (mln t)

W filarach ochronnych

Poza filarami

Rys. 5. Stan zasobów operatywnych

węgla

l•w filarach ochronnych CPoza filarami l
kamiennego w Polscc wg

podzi ału

na filary ochronne [mln ton]

Fig. 5. Thc status ofrccoverablc hard coal rcservcs in Poland according to division into safcty pillars (mln t)
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Tabela l . Sta n zasobów operatywnych w<;gla kamien nego w Polscc

według grubośc i p okładów

[m ln to n]

T ablc l . T hc s tatus o f rccovcrablc rcscrvcs o f hard coal in Poland accord ing to sca m thi ckncss
G ru bość pokład ów

Zasoby

l

Razem
p owyżej

do 1,5 m

1,5 m
· · - -··

Ogółem,

-

z tego:

na poziomach czy nnych

-- na poziomach w budowic

l 81 1,0

5 043,2

6 854,2

702,5

245,7

3 159,2

240, 1

540,0

780, 1

--

3. Podstawowe

wskaźniki

techniczno-produkcyjne

W wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych w okresie od l stycznia 1998 r.
do dnia 3 1 paź dziernika 1999 r. uzyskano wskaźniki techniczno-produkcyjne przedstawione
w tabel i 2.
T abela 2. Podstawowc wskaźniki techniczno-produkcyjne
Tab lc 2. Bas ic tcchn ica l-production ind ices

Lata
L. p.

Wyszczególnienie

1997

1998

1999
lO m-cy

3

4

5

6

Wydobycie w<;gla handlowego ogółem,
w tym z robót podziemnych wg sposobu kierowan ia
stropem:

tys. t

137 128,7

11 6 032,0

9 1 350,7

a) z zawa lem

tys. t

125 233,0

105 688,0

85 378,2

l

2

l.

m iary

l

b) z

podsadzką płyn n ą

tys. t

II 625,7

l O 233,0

5 972,5

c) z

podsadzką s uc h ą

tys. t

270,0

111,0

0.0

ton/d ob~t

543 873,0

458 414,0

433 054,0

tys. t

11 0459,7

94012,0

73 489,0

ton/do b<;

438 l 05 ,0

37 1 500,0

348 288,0

tys. t

26 669,0

22 020,0

17 86 1,7

ton/do b<;

105 776 ,0

87 029,0

87 029,0

tys. t

14 028,0

l O 642,1

to n /dob~t

55 637,0

Wydobyc ie w<;gla

2.

.T cdn.

ogółem :

a) w<;giel energetyczny
l

b) w<;g icl koksowy

l
l

52

8

876~;· --_j

Produkcja sortymentów grubyc h

3.

l

l

42 060,0

l

42 067,0

j
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cd. tabcli l
cont. tablc l

2

l
4.

Wydobycie wt;gla wg

zalegania

4

5

6

pokładów

a) do 1,5m

'XJ

16,8

16,0*

13,2

b) od J,5m do 3,5m

%

64,0

67,6

70,9

c) od 3,5m do 7,0m

%

12,4

9,0

10,3

%

6,8

7,4

5,6

d)
5.

grubości

3

powyżej

7,0m

Średnic dzienne wydobycie z l ściany, w tym ze ścian : t/dobt;/ściant;

l 889,0

l 890,0*

2 332, l

t/dobt;/ściant;

2 092,0

2 023,0*

2 458,5

t/dobl(/ścianę

888,0

l 127,0*

1 198,3

t/dobl(/ścianę

l 163,0

957,0

0,0

3,2

3,1

3,4

195,2

203,1

213 ,0

a) z zawałem
b) z

podsadzką płynną

c) z podsadzką suchą
6.

Średni dzienny postl(p przodków ścianowych

7.

Średnia dzienna długość ściany

m

8.

Średnia wysokość ściany

m

9.

Średnia dzienna liczba ścian czynnych ogółem, w tym:

302,0

255,0

191,4

a) z zawalem

243,0

211,0

185,4

58,0

43,0

6,0

1,0

1,0

0,0

10.

b) z

podsadzką płynną

c) z

podsad zką suchą

12.

2,35

2,35

t/dobt;

355,9

325,8

292,2

a) do l 000 t/d

t/do b((

154,3

156,8

122,6

b) 1001 -2000 t/d

t/do b<;

98,0

82,0

67,6

c) 2001-3000 t/d

t/do b<;

63,0

54,2

60,5

t/do b<;

40,7

32,8

41,5

powyżej

3000 t/d

Zmianowość ścian

Średnia dzienna długość frontu ścianowego, w tym
ścian:

b) z

podsadzką płynną

c) z podsadzką suchą
Pop<;d wyrobisk chodnikowych z
a) wyrobiska kamienne

Sesja plenarna

2,9

3,14

m

57 902,0

50 463,0*

40 770,0

m

50 268,0

44 341,0*

37 374,0

m

7 488,0

6 036,0*

3 396,0

m

146,0

86,0*

0,0

m

706 268,0

551 052,0*

376 400,0

m

65 151,0

47 375,0*

27 599,0

z produkcją

a) z zawałem

13.

2,43

Liczba oddziałów wydobywczych,
w tym o wydobyciu:

d)
11.

m/ dzień

produkcją,

w tym:

3, 19
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cd. tabcli l
cont. table l
2

l

14.

15.

b) wyrobiska

kamicnno-w~lowc

c) wyrobiska

w~glowe

l

3

4

5

6

111

532 948,0

414 439,0

292 720,0

l1l

108 169,0

89 238,0

53 081,0

Średni dzienny post((p wyrobisk chodnikowych, w tym:

a) wyrobis ka kamienne

m/dob~

2,2

2,2*

2,4

b) wyrobiska kamicnno-w((glowc

m/ do b~

7,0

7,1 *

7,3

c) wyrobiska W((glowe

m/dob((

7,5

7,6*

7,9

Wskażnik nat((żcnia

m/ lOOOt

5,2

4,9*

4,4

robót przygotowawczych

--

*-bez KWK ,.Bogdanka".

Równolegle z restrukturyzacją technicznąkopah1 i koncentracjąprodukcji następowało sukcesywne obniżenie stanu zatrudnienia w kopalniach, co w bezpośredni sposób wpłynęło na wydajność pracy. W tabeli 3 przedstawiono spadek zatrudnienia w Jatach 1997-1999 oraz
osiągniętą wydajność.

Widoczny spadek wydajności w 1998 r. o około 7% związany był z drastycznym spadkiem
wydobycia o około 20% pomimo obniżenia stanu zatrudnienia o ponad 35 tys . osób.

Tabela 3. Zatrudnienie oraz

wydajność

pracy w górnictwie

w~la

kamiennego

Table 3. Emp loyment and productivity in hard coal industry
Lata

L. p.

Wyszczególnienie

l

l.

Jcdn. miary
1997

1998

1999
lO m-cy

2

3

4

5

6

Przcci((tnc zatrudnienie w kopalni zasadniczej, w tym:

osób

244 497

224 519

190 600

a) na dole

osób

190 994

175 265

146 657

b) na powierzchni

osób

53 503

49 254

43 943

kg/pdn

2 85R

2 658

2 999

kg/rdn

5 623

5 354

6 107

561

517

Wydajność

ogólna w W((glu handlowym, w tym :

2.
a)

w urobku w((glowym

Wydajność

3.

*-
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dołowa

ogólna

t/prac./rok

l

575*

przewidywane wykonanic za 1999 rok
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Porównanie wskaźników w latach 1997-1999 przedstawionych w tabelach 2 i 3 wskazuje
z jednej strony, na znaczne ograniczenie wydobycia węgla, z drugiej natomiast strony, na wzrost
średniego dziennego wydobycia z jednej ściany o 23 ,5%, wzrost średniego dziennego postępu
przodków ścianowych o 6,2%, a także wzrost długości czynnych ścian o 9, l%.
Prognozowany do końca 1999 r. wzrost wydajności do poziomu 575 t l pracownika na rok
wynika z planowanego rocznego wydobycia w wysokości około 109,4 mln t oraz średniego zatrudnienia na poziomie około 190 tys. osób.
Wyniki te pozwalają stwierdzić, że w sektorze górnictwa węgla kamiennego, pomimo sukcesywnego obniżania zdolności produkcyjnych, a tym samym obniżania wydobycia i likwidacji
nierentownych kopalń, w pozostałych kopalniach następuje sukcesywna poprawa wskaźników
koncentracji produkcji.
Jest to efektem, między innymi, wdrażania w przodkach ścianowych nowych rozwiązań
technicznych oraz wprowadzanej mechanizacji ścian z zastosowaniem maszyn i urządzeń o coraz to większej wydajności i zainstalowanej mocy.
Na rysunku 6 przedstawiono podstawowe wskaźniki techniczno-produkcyjne kopalń w latach 1997-1999.

• prognoza w 1999r

1997

1999

1998

1997

1998

(10m-cy)

1999
(10m-<:y)

Średnie dzienne wydobycie
Wydajność

ogólna

3000
2 900
2 800
2 700

2 600
1997

1998

1999
(10 m-cy)

• bez KWK "Bogdanka"

2500

2400
1998

1997

Średnia dzienna ilość ścian

1997

1998

Wydajność

1999

Rys. 6. Podstawowc

wskaźniki

ogólna (t/prac./rok)

1997

(10m-cy)

1999
(10 m-<:y)

1998

1999
(10m-cy)

techniczno-produkcyjne

kopalń

W((gla karnicnnego

Fig. 6. Basic tcchnical-production ind ices o f hard coal mincs
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4. Wyniki produkcyjne

ścianowych

maszyn

urządzeń ścianowych

W wyniku zastosowania nowoczesnych
ności

i mniejszej

awaryjności

wiele

urabiających

o znacznie większej wydajwyników produkcyj-

kopalń osiągnęło znaczącą poprawę

nych ścianowych maszyn urabiających.
W tabelach 4 i 5, przedstawiono wyniki produkcyjne maszyn i urządzeń ścianowych 10 najlepszych ścian wydobywczych uzyskane w 1999 roku.
Zestawienia te obejmują przodki ścianowe o najwyższym w okresie trzech kwartałów wydobyciu urobku Wt(glowego (bez KWK "Bogdanka" S.A.), w których wydobycie przekroczyło
600 tys. ton.

Tabela 4. Przodki

ścianowe

o

najwyższym

wydobyciu urobku W((glowego w okresie 3 kwartałów 1999 r.

Table 4. Longwall faces ofhighest output of coal during 3 quartcrs of 1999
Parametry ścian

Wyposażenie ścian

Lp.

Kopalnia

l
l

2

obudowa zmcchanizowana

przenośnik

długość

wysokość

ścianowy

ścianowy

(m)

(m)

Wydobycie
urobku
W((glowcgo
(tony)

3

4

5

6

7

g

kombajn

Wydobycie
WQgla
handlowego
(tony)
9
..

KWK
L
"Marcel"

SL-300

Pioma 19/32

Rybnik 80

278,7

2,77

947 505

776 837

KSW-500/BH

Pioma
24/47 Oz

PF-4

243,9

3,97

925 313

786 534

KSE-800

Fazos 18/35

HB-4

249,3

2,84

791 413

729 711

KGS-500

Fazos
15/31 Oz

Rybnik
K-200

282,6

2,69

713 207

640 520

KGS-450

Pioma
18/37 Oz

HB-3

228,9

3,15

669 829

574 202

6. KWK "Janina"

KGS-500

Tagor 17/37

Longwall

228,9

3,15

653 980

637 173

KWK
"Ziemowit"

KSE-750

Pioma22/46

Glinik
298/800

174,0

4,23

653 925

453 906

KGS-245

Glinik
08/22 Oz

HB-3

239,3

1,9

650 678

438 027

KWK
"Jankowice"

Andcrson
Elektra

Pioma
19/32 Oz

R 295/842

263,9

2,66

643 050

537 080

KWK
"Budryk"

KGS-345

T agor
10/24 Oz

PF-4

225,0

2,01

643 050

537 080

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

56

KWK
"Sośnica"

KWK
"Krupiński"

KWK
"Halcmba"
KWK
"Szczygłowice"

KWK
"Rydułtowy"

l

1
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o najwyższym dobowym wydobyciu urobku W«glowego w okresie 3

kwartałów

1999 r.

Tablc 5. Longwall facesof thc highcst da iły outpul o f coal during 3 quartcrs o f 1999.
Wyniki produkcyjno-wydobywcze
Kopalnia

Lp.

2

l

średni

dobowy

wydobycie
dobowe

liczba dni
z produkcją

postęp (m/dobę)

3

4

5

6

zmianowość

l

l.

KWK "Jankowice"

8 270,6

82

7,28

3,29

2.

KWK "Krupit1ski" - t

5 819,2

136

5,82

2,82

3.

KWK

"Sośnica"

5 056,4

183

3,12

1,98

4.

KWK "Marcel"

4 960,0

191

4,26

3,90

5.

KWK "Halemba"

4 819,0

148

4,41

3,79

6.

KWK

4 818,9

139

4,09

3,57

7.

KWK "Ziemowit"

4 541,1

144

4,42

3,46

8.

KWK

4 487,4

145

5,95

3,15

9.

KWK "Budryk"

4 374,5

147

6,1 t

3,81

KWK "Krupit1ski"- 2

4 042,1

153

5,28

2,95

10.

"Szczygłowicc"

"Rydułtowy"

l

Spośród ścian o najwyższym wydobyciu węgla w bieżącym roku odnotować należy fakt, że
w dominującej większości przypadków ściany te wyposażone zostały w maszyny, urządzenia
i obudowy zmechanizowane produkcji krajowej.
W przypadku kombajnów ścianowych w 8 kopalniach zastosowane zostały kombajny rodzimej produkcji, w dwóch pozostałych kopalniach- kombajny z importu.
W zakresie obudów zmechanizowanych uznanie kopalń uzyskały wyłącznie obudowy zmechanizowane produkcji polskiej, natomiast w zakresie przenośników zgrzebłowych, w czterech
przypadkach były to przenośniki krajowe, w pozostałych sześciu - z importu.

5.

Działalność

inwestycyjna w górnictwie

Trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa górnictwa węgla kamiennego nie pozwala spół
kom węglowym i kopalniom samodzielnym na pełną realizację zadań inwestycyjnych.
Rządowy program reformy, w oparciu o plany inwestycyjne spółek węglowych i kopah1,
przewiduje w latach 1998-2002 nakłady inwestycyjne w wysokości około 6,0 mld zł, w tym
w latach 1998 i 1999 odpowiednio l ,2 i l ,3 mld zł.
Już teraz można stwierdzić, że przewidywania w tym zakresie okazały się zbyt optymistyczne. Zarówno bowiem w 1998 r. jak i w okresie l Omiesięcy 1999 r. nakłady na inwestycje
są znacznie niższe od prognoz. Realizację inwestycji w tym okresie, w odniesieniu do prognoz zawartych w programie rządowym wraz z pokazaniem źródeł finansowania przedstawia
tabela 6.
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Tabela 6.

Nakłady

inwestycyjne w górnictwie

w~;gla

kamiennego w latach 1998- 1999

Tablc 6. Investment cxpcnditures in hard coal mining industry during 1998- 1999
[mln
1999 r. (l O miesi~;cy)

1998 r.
według

Wyszczególnienie

Lp.

programu
rządo-

według

realizacja

wego
l

2

3

l Nakłady inwcstycyj_nc ogółem **

l.

-

wyrobi ska gómiczc,

-

zakłady

wzbogacania

-

ochrona

ś rodowiska,

-

zakupy maszyn i urządzc1·1.

w~;gla,

Źródła finan sowania ogółem,

w tym:

4

Razem 1998 i 1999

zaawan

według

programu
rząd owego

real iza ej a

5

6

zł]

programu
rządo -

real izacja

· wcgo

-sowantc
reali zacji
(8 :7)

7

8

9

1225,40

93 6,45

1327,30

681,98

2552,70

1618,43

63,4

98,40

162,05

126,54

267, 15

224,94

429,20

190,8

210,90

112,44

135,15

38,50

346,05

150,94

43 ,6

48,29

58,02

187,70

29,30

235,99

87,32

37,0

635,14

100,7 0

748,78

289,20

1383,92

389,90

28 ,2

1225,40

936,45

1327,30

681 ,98

2552,70

1618,43

63 ,4

1109,01

871,69

1195,00

600,65

2304,01

1472,34

63,9

-

środki własne,

-

kredyty i pożyczki,

70,80

0,00

12,07

0,00

82,87

0,00

0,0

-

fundu sze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej,

32,20

22,18

35,10

2,07

67,30

24,25

36,0

-

dotacje

13,43

20,86

85,13*

24,40

98,56

45,26

45,9

0,00

21 ,77

0,00

54,87

0,0

76,64

0,0

2.

-

mnc

budżetowe,

* łącznic ze środkami budże towymi pozostałymi z 1998r.
**bez KWK .. Bogdanka" S.A . i ZGE ,.Sobieski-Jaworzno III" S.A.

Jak wynika z powyższej tabeli najwyższe nakłady inwestycyjne przeznaczane są na wyrobiska górnicze oraz zakupy maszyn i urządzeń .
Wyższe nakłady inwestycyjne na wyrobiska górnicze niż zaplanowano w programie reformy
wynikają z faktu wycofania instrukcji w sprawie zasad klasyfikacji i finansowania budowli górniczych w kopalniach węgla kamiennego, w oparciu o którąprognozowano wielkość nakładów
inwestycyjnych w programie.
Znaczący udział w nakładach inwestycyjnych stanowią zakupy maszyn i urządzeń górniczych oraz maszyn i urządzeń przeróbczych. Stanowią one ogółem ponad 80% wszystkich zakupów maszynowych dla górnictwa i w l 00% stanow ią wartość zakupów importowych.
W tabeli 7 oraz na rysunku 7 przedstawiono zakupy maszyn i urządzeń górniczych i przeróbczych w 1997, 1998 oraz w okresie 9 miesięcy 1999r., w rozbiciu na poszczególne grupy maszynowe, a także z podziałem na zakupy krajowe i importowe.
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Tabela 7. Zakupy maszyn i urządzeń górniczych w 1997, 1998 oraz w 3 kwartałach 1999r.
Table 7. Purchases ofmining machines and equipment in 1997, 1998 and 3 quarters of 1999
[mln
1997 r.
Lp.

Wyszczególnienie maszyn i urządzeń

l

Zakupy maszyn i urządzeń w mln
ogółem, w tym:

zł

2.

Kombajny

3.

Kombajny chodnikowe

4.

Przenośniki zgrzebłowe

-

ścianowe

5.

Przenośniki zgrzebłowe

-

podścian owe*

6.

Przenośniki taśmowe

7.

Obudowy zmechanizowane

8.

ścianowe

1999r. (za 3 kwartały)

1998 r.

ogółem

w tym
krajowe

z importu

ogółem

w tym
krajowe

z importu

ogółem

w tym
krajowe

z importu

3

4

5

6

7

8

9

lO

11

407,45*

340,74*

66,71*

461,63

404,27

57,36

225,46

213,42

40,08

22,45

17,63

30,62

15,48

15,13

6,74

6,74

22,15

--

22,15

5,15

5,15

5,00

0,50

116,31

113,67

2,64

57,99

57,52

0,46

43,00

43,00

-

-

-

--

18,05

18,05

-

3,45

3,45

-

2

l.

-

12,04
-

4,50

0,39

34,79

34,79

-

32,24

32,24

-

31,50

31,11

121,74

121,74

-

131,67

137,67

-

56,15

56,15

Kolejki podwieszane

26,86

8,98

17,88

13,56

7,48

6,08

13,73

12,70

1,02

9.

Maszyny przeróbcze

10,36

8,85

1,51

15,89

11,23

4,66

7,42

2,53

4,89

10.

Ładowarki

2,17

2,17

0,58

0,58

-

0,17

0,17

11.

Inne maszyny i podzespoły

32,99

28,09

53,50

47,32

26,87

26,67

i spągoładowarki

zł]

* Suma zakupu poszczególnych maszyn i urządzeń górniczych

-

4,90

6,19

-

-

0,20
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Rys. 7. Zakupy maszyn i urządzeń górniczych w latach 1997, 1998 i 1999 r. (9 m-cy)
f' ig. 7. Purchascs o f mining machincs, cquipmc nt in 1997, 1998 and 1999 (9 months)

Z analizy powyższych danych wynika, że najwyższe nakłady inwestycyjne na zakup maszyn
i urządzeń górniczych przeznaczone zostały w 1999 r. na obudowy zmechanizowane i przenoś
niki zgrzebłowe, przy czym -- w przypadku obudów zmechanizowanych --nakłady na modernizację istniej ącyc h obudów stanowią około 55%, natomiast 45% to zakupy nowych obudów
zmechanizowanych.
Odnotować należy przy tym znaczny spadek zakupów importowych, który w 1997 r. stanowił 14,8%, w 1998-- 12,4%, a w okresie 9 miesięcy 1999r. wynosi tylko 5,5%.
6. Kierunki restrukturyzacji technicznej
Finalnym efektem realizacji programu rządowego reformy gómicta ma być poprawa wyniku
finansowego netto i dostosowanie podmiotów gospodarczych w górnictwie do efektywnego
ekonomicznie funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
Będzie to możliwe przy ciągłej systematycznej poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz likwidacji nierentownych kopalń i zmniejszeniu zatrudnienia.
W programie założono, że w wyniku ograniczenia zdolności produkcyjnych nastąpi zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego z 137, l mln ton w 1997 r. do III ,8 mln ton w 2002 r.
Jednakże ograniczenie popytu na węgiel na rynku krajowym wymusiło konieczność dalszej
redukcji wydobycia. W przedłożonej przez Rząd korekcie programu reformy górnictwa z dnia
29 października 1999 r. założono, że wydobycie węgla kamiennego ogółem w 2002 r. osiągnie
poziom około l 00 mln ton.
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Związane to będzie z dodatkową likwidacją zdolności produkcyjnych, co w znacznym stopniu winno przyczynić się do obniżenia kosztów wydobycia węgla .
Ograniczenie to oraz zmniejszenie stanu zatrudnienia do 128,3 tys. osób w 2002 r.,
tj. o około 115,0 tys. osób w latach 1998-2002, spowoduje wzrost wydajności pracy
z 561 t/prac./rok w 1997 r. do 758 t/prac./rok w 2002 r.
Szczegółowe zestawienie wydobycia węgla, sprzedaży i wydajności w latach 1999-2002,
według korekty rządowego programu reformy górnictwa, przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Prognoza wyników techniczno-produkcyjnych górnictwa

węgla

kamiennego w latach 1999- 2002

Table 8. Forccast o f technical-production rcsults o f hard coal industry during 1999- 2000
Lata
Lp.

Wyszczególnienie

Jcdn. miary
1999

2000

2001

2002

4

5

6

7

mln ton

109,4

104, 1

103,1

100,0

mlnton

106,1

103,0

!02,0

100,0

kraj

mln ton

79,4

80,0

80,0

80,0

eksport

mln ton

26,7

23,0

22,0

20,0

191 360,0

160 550,0

141 800,0

131 800,0

572,0

648,0

727,0

758,0

l

3

2
ogółem

l.

Wydobycie Wl(gla

2.

Sprzedaż węgla ogółem

w tym:

3.

Średnioroczne zatrudnienie

4.

Wydajność

ogólna

osób
t/prac ./rok

Efektem tych przedsięwzięć winna być dalsza koncentracja wydobycia w istniejących kopalniach czynnych, która spowoduje:
- uproszczenie modelu kopalni,
- dalszą poprawę wskaźników techniczno-produkcyjnych,
- poprawęjakości węgli energetycznych,
- poprawę stanu ochrony środowiska naturalnego,
- ograniczenie występowania szkód górniczych.
Należy zauważyć, że dalsza działalność spółek węglowych i kopalń samodzielnych
związana będzie również z koniecznością minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na
środowisko .

Konieczne będzie podjęcie stosownych proekologicznych działań w takim zakresie, który
w rezultacie spowoduje zmniejszenie obciążeń finansowych kopalń z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska naturalnego oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.
Działania te powinny zostać ukierunkowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane
z możliwie największym ograniczeniem ilości soli zrzucanej do odbiorników powierzchniowych oraz zmniejszeniem ilości odpadów składowanych na powierzchni.
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7. Podsumowanie

Przedstawione w artykule zagadnienia upoważniają autorów do sformułowania następu
wniosków:
l. Posiadane zasoby operatywne węgla kamiennego w Polsce w pełni zaspokajają na okres
kilkudziesięciu lat krajowe zapotrzebowanie na węgiel kamienny i ekonomicznie uzasadniony
eksport.
2. Prowadzone od dziesięciu lat działania restrukturyzacyjne sektora umożliwiły znaczną
poprawę wskaźników techniczno-produkcyjnych, lecz nie doprowadziły jeszcze do rentowności, stabilizacji i efektywnego funkcjonowania spółek węglowych w warunkach gospodarki
rynkowej.
Jak dotąd, szczególnąpoprawę odnotowano w zakresie dziennego wydobycia z jednej ściany
z 863 t/d do 2 332, l t/d, wydłużenia średniej dziennej długości ściany do 213,0 m, zmniejszenia
liczby poziomów wydobywczych do 108 oraz zmniejszenia długości dróg transportowych do
945,5 km.
3. Koncentracja wydobycia i wzrost wydajności wyposażenia ścian pozwalają na wzrost
wydajności pracy. Równocześnie powodująjednak powstawanie nadwyżek w zatrudnieniu i konieczność dalszego jego zmniejszania.
Stąd też inwestycje w zakresie nowej techniki i restrukturyzacja zatrudnienia muszą być prowadzone w takim tempie, aby w przeciągu kilku najbliższych lat wydajność pracy w kopalniach
polskich osiągnęła wskaźniki górnictwa europejskiego.
Przeszkodą w tym zakresie są jednak znacznie ograniczone nakłady inwestycyjne na zakup
maszyn i urządzeń górniczych z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną kopalń.
4. Spośród nakładów inwestycyjnych przeznaczonych na zakup maszyn i urządzeń górniczych maleje udział środków przeznaczonych na zakupy importowe, które w 1997 r. stanowiły
14,8% wszystkich zakupów, a w 1999 r. 5,5%.
Na uwagę zasługuje fakt, że ściany osiągające najlepsze wyniki produkcyjne w spółkach
węglowych wyposażone są w 80% w kombajny produkcji krajowej oraz w l 00% w polskie obudowy zmechanizowane.
5. Spośród zakupów inwestycyjnych maszyn i urządzeń górniczych najwyższe nakłady
finansowe ponoszone są na obudowy zmechanizowane i przenośniki zgrzebłowe .
6. Dalsza restrukturyzacja techniczna kopalń powinna zostać skoncentrowana w najbliż
szych latach na dalszej poprawie wskaźników techniczno-produkcyjnych oraz minimalizacji
niekorzystnego oddziaływania eksploatacji górniczej na środowisko naturalne.
jących
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Current status and directions of technical restructuring in bard coal min es
Abstract

The currently implemented govemment programme "Reform of bard coal mining industry
in Poland during 1998-2002" is targeted at improvement of economic situation of the sector
and adjustment of coal industry to effective functioning in conditions of a market economy.
Two-year period of the programme's implementation allows to state that in the result of successive reduction o f production capacity and reduction of excessive employment a permanent
improvement oftechnical-production indices takes place in the remaining mines.
The authors present in the artide the condition ofhard coal reserves in Poland, basie technical-production indices obtained, best production results of longwall coal winning machines,
investment expenditures for purchase of machin es and equipment and generał directions o f technical restructuring of mines.
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PARG S.A., Katowice

Reforma górnictwa węgla kamiennego- dotychczasowe i przewidywane efekty
Słowa

kluczowe

Górnictwo

węgla

kamiennego - restrukturyzacja górnictwa

Streszczenie
W reformie przedstawiono podstawowe wskaźniki techniczno-ekonomiczne górnictwa
węgla kamiennego uzyskane w latach 1998-1999 na tle wartości tych wskaźników zawartych
w programie rządowym reformy górnictwa.
Podano cele oraz podstawowe elementy korekty rządowego programu reformy oraz prognozy
rynkowe poziomu sprzedaży węgla kamiennego orazjego cen zawarte w korekcie. Na zakończenie
przedstawiono prognozy wyników ekonomiczno-finansowych górnictwa na lata 2000-2002.

Podstawę refonnowania polskiego

górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002 stanowią:
l. Program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30.06.1998 r. pt.: "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002".
2. Ustawa z dnia 26listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach
gmin górniczych (ustawa weszł a w życie w dniu 14.01.1999 r.).
3. Sześć rozporządzel'1 wykonawczych do wymienionej ustawy.
Cele realizacj i rządowego programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach
1998-2002 zostały sformułowane w sposób następujący :
Cele ogólne:
l. Dostosowanie podmiotów gospodarczych w górnictwie węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej i utrzymanie konkurencyjności polskiego węgl a na
rynku krajowym.
2. Zaspokojenie do roku 20 l O 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 z zachowaniem zasady obustronnych korzyści.
Cele cząstkowe:
l . Spółki węglowe nie będ ą ponosiły strat na działalności operacyjnej począwszy od 2000 r.
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2. Po roku 2000 spółki węglowe będą uzyskiwały nadwyżki finansowe, które będą przeznaczone na spłatę zaległych zobowiązań wobec Skarbu Państwa, gmin górniczych, dostawców
towarów i usług oraz innych wierzycieli.
3. Nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego o około
25 mln ton rocznego wydobycia do roku 2002.
4. Nastąpi zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego do poziomu około
138,4 tys. osób w końcu roku 2002, tj. o około 105 tys. osób.
5. Realizowana będzie rekonwersja przemysłu w gminach górniczych, co będzie stanowiło
istotny impuls dla ich ekonomicznego rozwoju.
Podstawowe elementy rządowego programu reformy górnictwa stanowią:
l. Prognoza rynkowa poziomu sprzedaży i cen węgla.
2. Restrukturyzacja finansowa.
3. Likwidacja kopalń.
4. Restrukturyzacja zatrudnienia.
5. Aspekt regionalny reformy.
6. Źródła i zasady finansowania reformy.
7. Usprawnienie zarządzania w górnictwie.
8. Prywatyzacja w górnictwie.
9. Prognoza wyników ekonomiczno-finansowych na lata 1998-2002.
l O. Efekty realizacji reformy górnictwa w latach 1998-2002.
Na rysunkach od l do 13 zobrazowano informacje dotyczące kształtowania się podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych, uzyskanych w latach 1998-1999, na tle wielkości tych wskaźników zawartych w programie rządowym reformy.
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rządowego

reformy w latach 1998-1999

W tabelach l i 2 przedstawiono zakres przewidywanej w programie rządowym i uzyskanej
likwidacji zdolności produkcyjnej górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-1999.

Tabela l. Likwidacja

zdolności

produkcyjnych górnictwa wc;gla kamiennego w 1998 r.

Tablc l. Liquidation o f production potcnti al in hard coal industry in 1998
Likwidacja

zdolności

produkcyjnych

Przewidywana w programie

Wykon ana

rządowym

l,Omln ton

3,7 mln ton
a) kopalnic

całkowicie

likwidowane

KWK Grodziec

0,7 mln ton

KWK Marcinek

1,4 mln ton

KWK Porąbka-Klimontów

0,8 mln ton

Razem
b) kopalnic

częściowo

KWK Bielszawice -

2,9 mln ton

likwidowane
Ruch Porc;ba

0,8 mln ton
0,8 mln ton

Razem

Tabela 2. Likwidacja

zdolności

produkcyjnych górnictwa wc;gla kamiennego w l 999 r.

Tablc 2. Liquidation ofproduction potcntial in hard coal industry in 1999
Likwidacja

zdolności

Przewidywana w program ie

produkcyj nych

rządowym

Wykonana
(stan na 31 paździ e rnika)

8,5 mln to n

8,3 mln ton
a) kopalnic

całkowi cie

likwidowane

KWKG!iwicc

1,1 mln ton

KWK Niwka-Modrzcjów

1,6mln ton

ZG Rozalia

1,2 mln ton

KWK Sicrsza

1,1 mln ton
Razem

b) kopalnic

czc;ściowo

KWK Centrum-Szombierki- Ruch Szombierki

0,4 mln ton

KWK Bobrek-Miechowice-Ruch Miechowiec

0,4 mln ton

KWK Katowicc-Kicafas-Ruch Kicafas
KWK

Chwałowiec-

Ruch Rymcr

Razem
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W programie rządowym zakładano w latach 1998-1999 zlikwidowanie 9,5 mln ton rocznej
produkcyjnej górnictwa.
W latach 1998-1999 zlikwidowano faktycznie 12,0 mln ton rocznej zdolności produkcyjnej
górnictwa.
W tabeli 3 przedstawiono in fonnacje dotyczące spadku zatrudnienia w kopalniach węgla kamiennego w latach 1998-1999 z uwzględnieniem odejść pracowników z wykorzystaniem instrumentów osłonowych i aktywizujących Górniczego Pakietu Socjalnego, odejść pracowników
z przyczyn naturalnych oraz przyjęć do pracy w kopalniach.
W programie rządowym zakładano spadek zatrudnienia w górnictwie w latach 1998-1999
w wysokości 53,9 tys. osób.
zdolności

Tabela 3. Restrukturyzacja zatrudnienia w górnictwie w«gla kamiennego w latach 1998-1999
Tablc 3. Employmcnt rcstructuring in hard coal industry in 199R-1999
1998 rok
L. p.

program

Wyszczególnienie

wykonanic
za 9 m-cy
[osoby)

rządowy

243 304

243 304

219 000

207 935*

[osoby)

l.

Stan zatrudnienia na

2.

Zwolnienia, w tym:

27 304

38 360

32 600

24 767

l. Wykorzystanic instmmcntów osłonowych i aktywizacja
Górniczego Pakictu Socjalnego, w tym:

2.

3.

okresu

program

wykonanic
[osoby)

rządowy

[osoby)
początek

1999 rok

12 400

24 866

20 000

16 036

-

urlopy górnicze

5 000

I5 068

6 500

6 385

-

zasiłki

I 800

l I8

3 000

92

-

jednorazowe odprawy picni~tżnc bezwarunkowe

5 600

9 680

IO 500

9 559

Odejście

socjalne

z przyczyn związanych z pacownikicm, w tym:

I4 904

I3 494

I2 600

7 48I

-

emerytury

7 800

6 018

6 300

4 496

-

pozostałe

7 I04

7 476

6 300

2 985

o

o

o

I 250

3 000

l 451

Odejścia

zwolnienia

do podmiotów

powstałych

na bazie

kopah1
3.

Przyjl(cia, w tym:
l. Absolwenci

majątku

3 000

szkół

2. Powroty do pracy zgodnie z Kodeksem pracy
3.

Pozostałc

2 99I
470

53

2 2I l

l 223
175

przyjl(cia, w tym:

310

-

przyj«cia z PRG i PBSz

177

-

przyjl(cia spoza górnictwa

I33

~

4.

Zmniejszenie zatrudnienia (2

3)

5.

Stan zatrudnienia na koniec okresu

l

1221
53

24 304

35 369

29 600

23 3 I6

219 000

207 935 !

189 400

184 619

l

*Faktyczny stan zatrudnienia w dniu 31.12. I998 r.
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Spadek zatrudnienia w tych latach wyniósł:
-w 1998 r. - 35 369 osób,
-w 1999 r. (do 30.09.)- 23 316 osób.
Łącznie w latach 1998-1999 spadek zatrudnienia wyniósł 58 685 osób.
Przewiduje sil(, że do końca 1999 r. dalszy spadek zatrudnienia w górnictwie wyniesie około
8,3 tys. osób.
W tabelach 4 i 5 przedstawiono zakres finansowania rządowego programu reformy górnictwa w latach 1998- 1999. Podane zostały kwoty wg rządowego programu reformy, wg ustawy
budżetowej na dany rok oraz wielkości kwot rzeczywiście wydatkowane w danym roku.
W tabeli 6 przedstawiono wskaźniki ekonomiczno-finansowe górnictwa Wl(gla kamiennego
obrazujące efekty realizacji programu rządowego reformy w latach 1998-1999.
W okresie dziewittciu miesil(cy br., w stosunku do roku 1998, nastąpiło znaczne obniżenie
o 11 ,42 zł/t średniego jednostkowego kosztu sprzedanego Wl(gla. Równocześnie, nastąpiło obniżenie średniej ceny zbytu Wl(gla o 6,09 zł/t. Spowodowało to wzrost w 1999 r. średniego jednostkowego wyniku ze sp rzedaży Wl(gla o 5,33 zł/t w stosunku do roku 1998.
Tabela 4. Finansowanic reformy górnictwa w<;gla kamiennego w 1998 r.
Table 4. Financing o f the reform o f bard coal industry in 1998
1998 rok
prognoza wg programu

Wyszczegó lnienie

L. p.

rządowego

[tys.
ogółem ,

zł]

środki

budżetowej

[tys.

744 400,0

-

wg ustawy

środki

zł]

743 000,0

wydatkowane
[tys. zł]

l.

Kwota

2.

Restrukturyzacja zatrudnienia

505 000,0

751 828,0*

3.

Likwidacja kopah·l

211 400,0

217 902,0

*Wykazane kwoty

w tym:

obejmują

przekazane dodatkowo

środki

z Funduszu Pracy, w

997 730,0*

wysokości

249 854 tys . zł .

Tabela 5. Finansowanic reformy górnictwa w.;gla kamiennego w 1999 r.
Table 5. Financing o f thc reform o f hard coal industry in 1999
1999 rok
prognoza wg programu

Wyszczególnienie

L. p.

rządowego

[tys.
ogółem ,

l.

Kwota

2.

Restrukturyzacja zatrudnienia

3.

Likwidacja kopah1

*Wykazane kwoty

Sesja plenarna

w tym:

obejmują

zł]

środki

wg ustawy

środki

budżetowej

[tys.

zł]

wydatkowane
do 30 września
[tys. zł]

l 792 000,0

l 527 000,0

l 149 941 ,2 *

l 044 000,0

953 700,0

814 993,0*

413000,0

338 000,0

242 078 ,0

przekazane dodatkowo

środki

z Funduszu Pracy, w

wysokości

199 967 tys.

zł.
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Tabela 6. Wyniki ekonomiczno-finansowe górnictwa w latach 1998- 1999
Tablc 6.

Economic-łin a ncial rcsułts

ofhard coal industry in 1998-1999
Rok 1999 za 9 m-cy

(kol. 3 -kol. 2)

Wskaźnik

Rok 1998

l.

Średnia cena zbytu w'<gla [zł/t]

121,55

115 ,46

-6,09

2.

Średni jednostkowy koszt sprzedanego w'<gla [zł/t]

144,16

132,74

-11,42

3.

Średni jednostkowy wynik ze sprzedaży wo:;gla [zł/t)

22,61

-17,28

5,33

- 1 972,4*

-l 344,30

628,10

- 1 514,9*

-2 509,60

-994,70

L. p.

4. Wynik ze
5.

sprzedaży

W'<gla [mln

Wynik finansowy netto [mln

zł)

z ł)

Różnica

* Wynik za 9 m-cy 1998 roku.

Wynik finansowy ze sprzedaży węgla za 9 miesięcy br. był wyższy o 628,1 mln zł od wyniku
w analogicznym okresie roku ubiegłego, a wynik finansowy netto był gorszy o 994,7 mln zł.
Podkreślić należy, że znaczne obniżenie przychodów górnictwa w I połowie 1999 r., wynikające ze spadku sprzedaży węgla kamiennego, przy równoczesnym obniżeniu cen zbytu węgla ,
stwarza zagrożenie dla osiągnięcia celów reformy górnictwa przyjętych w rządowym programie.
W tej sytuacji konieczne jest dokonanie korekty programu rządowego reformy w celu urealnienia przyjętych założeń i przesunięcia terminów osiągnięci a celu reformy oraz uruchomienia
dodatkowych mechanizmów dostosowawczych.

2. Korekta programu
na lata 2000-2002

rządowego

reformy górnictwa węgla kamiennego

Cele realizacji reformy w latach 2000-2002
W korekcie rządowego programu reformy górnictwa przyjmuje się następujące cele cząstkowe:
l. Spółki węglowe nie będą ponosiły strat na sprzedaży węgla najpóźniej od roku 200 l.
2. W roku 2002 spółki węglowe osiągną dodatni wynik finansowy netto.
3. Nastąpi zmniejszenie zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego do roku
2002 o około 36 mln ton rocznego wydobycia.
4. W latach 2000-2002 nastąpi zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie o około 48 tys.
osób, tj . do poziomu około 128 tys. osób.
Elementy korekty programu rządowego reformy górnictwa:
l . Prognoza rozwoju sytuacji na rynku węglowym w latach 2000-2002.
a. Prognoza rynkowa poziomu sprzedaży węgla w latach 2000-2002 .
b. Prognoza rynkowa cen zbytu węgla w latach 2000- 2002.
2. Nowe mechanizmy w realizacji reformy .
3. Dalsza realizacja programu reformy w latach 2000-2002.
4. Prognoza wyników ekonomiczno-finansowych górnictwa w latach 2000-2002.
W tabelach 7 i 8 oraz na rysunkach 14 i 15 przedstawiono prognozy w zakresie kształtowania
się poziomu sprzedaży węgla kamiennego oraz cen węgla w latach 2000-2002.
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Tabela 7. Prognoza sprzedaży W<(gla kamiennego w lalach 2000-2002 wg producentów w<(gla
(zawarta w skorygowanych biznes planach spółek W<(glowych) [mln/ton]
Tablc 7. Forecast o f coal salcs in 200-2002 according to coal producers
(compriscd in correctcd business plansof coal companics) [mln/ton]

Wyszczególnienie

1999*

2000

2001

2002

114,2
86,6
74,5
41,4
33,1
12,1
27,6
18,0
9,6

106, 1
79,4
68,9
36,5
32,4
10,5
26,7
17,1
9,6

103,0
80,0
69,8
37,4
32,4
10,2
23,0
15,4
7,6

102,0
80,0
70,0
37,9
32,1
10,0
22,0
14,5
7,5

100,0
80,0
70,0
38,3
3 l ,7
10,0
20,0
13,0
7,0

Sprzedaż ogółem,

-

-

Prognoza

Wykonanic
roku 1998

w tym:
kraj razem, w tym:
- W<(giel energetyczny, w tym:
• energetyka
• pozostali odbiorcy
- węgiel koksowy
eksport razem, w tym:
- węgiel energetyczny
- węgiel koksowy

* Przewidywane wykonanie.
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102,0
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Tabela 8. Prognoza cen zbytu wqgla kamiennego w latach 2000-2002 wg producentów
(zawarta w skorygowanych biznes planach spółek wqglowych) [zł /t]

wągla

kamiennego

Tablc 8. Foreeast o f coal prices in 2000-2002 aceording to coa l producers
(comprised in corrected business p l ans o f coa l companics) [zł/t)

Wyszczególnienie
Cena zbytu w~g l a ogółem, w tym:
- kraj razem , w tym :
- węgiel energetyczny, w tym:
• energetyka zawodowa
• pozostali odbiorcy
- wągicl koksowy
- eksport raze m, w tym:
- wągicl energetyczny
- wągiel koksowy

Prognoza

Wykonanic
roku 1998

1999*

2000

200 1

2002

121,55
133, 10
128,42
113,40
147,20
162,06
85,43
69,40
115,38

11 5,74
127,05
125,59
115 ,82
134,27
143,35
81 ,08
65,94
108,25

120,00
129,8 1
127,48
11 8,89
137,41
145 , 12
84,24
70,87
110,79

120,42
129,88
127,45
119,16
137,6 1
145,94
84,54
71,39
109,97

121 ,95
130,45
128,02
11 9,69
13 8,46
146,57
86,80
73,39
l l 1,27

l

* Przewidywane wykonanie.
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średniej
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ceny zbytu w.;gla kamiennego w latach 2000·-2002

Fig. 15. Forecast o f average coal pri ce in 2000- 2002
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Nowe mechanizmy w realizacji reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 2000-2002 :
l . Zmiany organizacyjne w górnictwie.
Utworzenie spółek restrukturyzacji kopalń .
- Prywatyzacja w górnictwie.
- Zmniejszenie liczby spółek węglowych.
2. Zmiany w Górniczym Pakiecie Socjalnym.
3. Działania naprawcze w realizacji reformy górnictwa.
Dalsza realizacja programu reformy górnictwa w latach 2000-2002 :
l. Likwidacja kopalń.
2. Zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie.
3. Restrukturyzacja finansowa .
4. Finansowanie reformy.

Tabela 9. Przewidywana likwidacja zdo lności produkcyjnych górnictwa w latach 2000--2002
(wg skorygowanych biznes planów spółek Wl<glowych)
Tablc 9. Forcsccn liquidation ofproduction potcntial in bard coal indu stry in 2000- 2002
(according to corrcctcd business pi ans o f coal companies)
Zdolność

L. p.

Kopaln ia

Likwidacja

całkowita

produkcyjna *

1997 (t/d)

1997 [mln t/r)

Miesiąc

i rok
zakoi1czcnia
wydobyc ia

kopali1:

l.

Nowa Ruda

l 587

0,4

12000

2.

DQbicń s ko

6 746

1,7

Xll2000

3.

Czcczott

13 605

3,4

VI 2001

4.

Jan Kanty

3 968

1,0

Xll2000

5.

Pows t a ńców Śląs kich (Bytom l)

5 952

1,5

Xll2001

6.

ZG Jadwiga

l 984

0,5

VII 2000

7.

Andaluzja (ZG Brzeziny)

6 349

1,6

XI! 2001

8.

ZG Wojkow icc

3 571

0,9

X 2000

43 762

11 ,0

Razem likwidacja

całkowita kopalń

l
.

Likwidacja

czQściowa

l.

Jas-Mos (ruch Moszczcnica)

794

0,2

VI 2000

2.

Polsk a-Wirek (ruch Polska)

l 587

0,4

III 2000

3.

Pokój (ruch Wawel)

2 381

0,6

V12000

4.

Marcel (ruch l Maja)

6 349

1,6

VI 2000

Razem likwidacja
Razem likwidacja

* Likwidacja

Sesja plenarna

czQśc iowa

zdolności

zdolności

--

kopah\

Ił

kopalil

produkcyjnych

produkcyjnych ustalona

została

l

III

2,8

54 873

13,8

l

wg wydobycia w l 997 r .

79

Scl10ol o f Underground Mining 2000
Tabela l O. Harmonogram zakollczcnia wydobycia kopah11ikwidowanych w latach 2000-2002 (mln t]
Tablc l O. Timctablc o f production tcrmination at the mines undcr closurc proeess in 2000-2002 (mln t)
Rok
L. p.

Kopalnia
2000
Likwidacja całkowita kopah1:
Nowa Ruda
D«bicńsko

0,4
1,7

Czeczot!
Jan Kanty

1,0

2001

2002

3,4

Powstań ców Śląskich (Bytom l)
ZG Jadwiga
Andaluzja (ZG Brzeziny)
ZG Wojkowice

Razem likwidacja

całkowita

1,5
0,5
1,6
0,9

kopalll

4,5

0,0

6,5

Likwidacja cz'<ściowa kopalń:
Jas-Mos (ruch Moszczcniea)
Polska-Wirek (ruch Polska)
Pokój (ruch Wawel)
Marcel (ruch l Maja)

0,2
0,4
0,6
1,6

Razem likwidacja CZ'<Ściowa kopalll

2,8

0,0

0,0

Likwidacja

zdo ln ości

l

1998

1999

razem

3,7

8,3

12,0

7,3

6,5

0,0

1,0

8,5

9,5

9,0

3,5

3,5

produkcyjnych w latach 1998-2002

Założenia

w programie reformy

Tabela l l. Przewidywane zmniejszenie zatrudnienia w górnictwie w'<gla kamiennego w latach 2000-2002 [osoby]
Table li. Forecastcd employmcnt rcduction in hard coal industry in 2000- 2002
Rok

L. p.

Wyszczególnienie
2000

2001

2002

Razem w latach
2000-2002

l.

Stan zatrudni enia na ostatni dzici1 roku poprzedniego

176 321

148 321

135 321

2.

Stan zatrudnienia na ostatni dzie11 roku

148 321

135 321

128 321

3.

Odejścia z Górniczego Pakictu Socjalnego
- zasiłki socja lne
- urlopy górnicze
- jednorazowe odprawy picni«żnc bezwarunkowe
-razem

1 200
8 150
II 250
20 600

240
3 310
5 470
9 020

170
2 490
940
3 600

l
13
17
33

4.

Odejście

10 350

5 290

4 500

20 140

5.

Razem

30 950

14 310

8 100

53 360

6.

Przyj«cia

2 950

l 310

l 100

5 360

7.

naturalne oraz pozostałe zwolnienia

odcścia

Zmniejszenie zatrudnienia

28 000

13 000

7 000

610
950
660
220

48 000

l

l

--i

l

------'
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Tabela 12. Przewidywane koszty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie w<;gla kamiennego w latach
2000-2002 [mln zł]
Table 12. Forcscen cost o f restructuring ofhard coal industry in 2000·--· 2002
Koszty restrukturyzacji zatrudnienia
L. p.

Rok

Do<ooj'"
h
pomocowych
PHARE

Kwota
pożyczki

Dotacja*

skutek przeniesiony
z lat poprzednich

nowe odejścia
z GPS

razctn

środków

Z FGŚP

l.

2000

630,9

679,8

l 310,7

l 068,7

2.

2001

835,1

258,8

l 093,9

781,1

3.

2002

867,7

84,6

952,3

777,5

4.

Razem

2 333,8

l 023,2

3 356,9

2 627,3

200,0

42,0

200,0

42,0

·-

Dotacja na 2000 r. wg projektu ustawy budżetowej, dotacja na 200 l r. i 2002 r. wg rządowego programu reformy
górnictwa wQgla kamiennego. Kwota dotacji została pomniejszona o spłatę raty pożyczki z Funduszu Pracy odpowiednio: 2000 r.--· 50 mln zł, 200 l r . - l 00 mln zł, 2002 r . - 250 mln zł.
Tabcła

13.

Założenia

do prognozy wyników ekonomiczno-finansowych górnictwa w<;gla kamiennego w latach
1999-2002

Table 13. Assumptions to cconomic-financial forecasl o f hard coal industry in 1999-2002
Jednostka
miary

Wyszczególnienie

L. p.
l.

Wydobycie w<;gla

2.

Sprzedaż

w<;gla

ogółem

ogółem,

w tym:

Lata
1999

2000

2001

2002

a
b

mln ton
mln ton

109,4
109,4

104,1
112,3

103,1
112,3

100,0
110,5

a
b

mln ton
mln ton

106,1
106,1

103,0
110,0

102,0
110,0

100,0
110,0

3.

-kraj

a
b

mln ton
mlnton

79,4
79,4

80,0
80,0

80,0
80,0

80,0
80,0

4.

-

a
b

mln ton
mln ton

26,7
26,7

23,0
30,0

22,0
30,0

20,0
30,0

eksport

5.

Średnioroczne zatrudnienie

a
b

osób
osób

6.

Średnia cena zbytu w<;gla

a
b

zł/t

7.

Dotacja

budżelowa

a
b

zł/t

mln
mln

zł
zł

191 360
224 600
115,74
115,74
l 527,0 1
756,4

160 550
213 700
120,00
115,86
l 764,0 2 · 3
756,4

141 soo
203 200

i

l
ll
l

l

131 800
194 100

120,42
115,79

121,95
116,06

l 388,6 2
756,4

l 331,9 2
756,4

a) wielkości do prognozy wyników finansowych w warunkach rcalizacj i skorygowanego rządowego programu reformy górnictwa w<;gla kamiennego
b) wielkości do prognozy wyników finansowych w warunkach nic realizowanego rządowego programu reformy
górnictwa, tj. w warunkach kontynuacji tempa restrukturyzacji górnictwa ukształtowanego w latach 1996-..-1997
l) przewidziano uzyskanic środków z Funduszu Pracy w kwocie 400 mln zł
2) kwota dotacji została pomniejszona o spłat<; raty pożyczki z Funduszu Pracy odpowiednio: 2000 r . - 50 mln zł;
200 l r. - l 00 mln zł; 2002 r. - 250 mln zł.
3) przewidziano pożyczk<; z Funduszu Gwarantowanych Świadczcłl Pracowniczych w kwocie 200 mln zł oraz
środki z Funduszu PHARE w kwocie 42 mln zł
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140,00

121 ,40
120,00

100,00

..

80,00

c

o

lii
10,00

40,00

20,00

0,00
2002

2001

2000

Rys. 16. Prognoza ś redn iego jednostkowego kosztu sprzedanego W'<gla w latach 2000-2002
Fig. 16. Forccast of average unit cost o f sold coal in 2000-2002
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Rys. 17. Prognoza średniego jednostkowego wyniku ze
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sp rzed aży

wt;gla w latach 2000- 2002

Fig. 17. Foreeast of averagc unit result on sales ofhard eoal in 2000- 2002
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114,2
100,0
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Rys. 18. Prognoza wyniku finansowego netto i wyniku ze sprzedaży
2000-2002

węgla

górnictwa węgla kamiennego w latach

Fig. 18 . Forccast of net financial rcsult and the result on coal sal es in hard coal industry in 2000-2002
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Rys. 19. Prognozowany wynik finansowy netto wc<gla kamiennego w latach 1999-2002
Fig. 19. Forccastcd net financial result ofhard coal industry in 1999-2002
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3. Podsumowanie
1. W ocenie dotychczasowej realizacji programu nie należy stosować skrajnych pogW obecnej sytuacji ekonomiczno-finansowej górnictwa trudno j est uzasadniać pełną
re a lizację programu w aspekcie możliwości osiągania celów reformy w roku 2000. Biorąc
pod uwagę uruchomienie wszystkich mechanizmów i działań przewidzianych w programie
rządowym, nie można również mówić o załamaniu się jego realizacji lub wręcz o jego klę
sce.
2. Wnikliwa oraz rzetelna, a tym samym obiektywna analiza i ocena dotychczasowego przebiegu realizacji rządowego programu reformy górnictwa powinna bazować na ocenie długo
okresowej efektywności programu.
W ocenie - ponadto -nie można pomijać faktu , że gospodarka jest żywym organizmem,
którego reakcje są regulowane przez mechanizmy rynkowe i w trakcie realizacji programu mogą
pojawić się sytuacje rynkowe trudne wcześniej do przewidzenia.
3. Spadek poziomu sprzedaży węgla kamiennego na rynku krajowym oraz gwałtowny spadek cen węgla muszą powodować zmniejszenie przychodów górnictwa i rewizję założeń oraz
mechanizmów przyjętych w programie rządowym. Nie można oczekiwać lub nawet żądać, że
pozbawienie górnictwa znacznej kwoty przychodów wskutek załamania na rynku węglowym ,
pozwoli osiągnąć cele realizacji reformy w przewidywanych terminach.
4. Konieczne jest dokonanie zmian w programie rządowym reformy górnictwa w celu
dostosowania jego założeń do nowej sytuacji rynkowej , opóźnienia terminów osiągnięci a
celów programu oraz wprowadzenia nowych dodatkowych mechanizmów dostosowawczych.
Przedłożona przez Ministerstwo Gospodarki korekta programu rządowego stara się w maksymalnym stopniu ograniczyć zagrożenia towarzyszące realizacji reformy i wykorzystać szanse
jakie dalsza konsekwentna realizacja programu tworzy dla uzdrowienia górnictwa.
lądów .
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Reform of hard coal mining industry- the up-to- da te and forecasted
effects
Abstract

The reform presents basie technical-economic indices ofhard coal mining industry achieved
in 1998-1999 against the background of the same indices comprised in the government programme ofhard coal mining industry's reform.
The paper presents objectives and basie elements of the correction of the government
programme ofcoal industry's reform and market forecasts ofthe level ofhard coal sales and its
prices comprised in the correction. At the end the authar presents forecasts of the economic-financial results o f hard coal industry in 2000-2002.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 87-100

Joanna KULCZYCKA
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Światowy rynek metali nieżelaznych i jego wpływ na sytuację górnictwa

w Polsce
Słowa

kluczowe

Rynek światowy - struktura

własności

- ceny

Streszczenie

rynku podstawowych metali nieżelaznych w ostatniej dekadzie nastąpiły
zmiany, głównie w strukturze własnościowej producentów. Polegały one przede
wszystkim na zmniejszającej się roli przedsiębiorstw państwowych (prywatyzacja w wielu regionach świata) i dominacji ponadnardowych prywatnych koncernów (globalizacja, internacjonalizacja i dywersyfikacja produkcji). Skutkiem takich działań było wzmocnienie konkurencyjności produkcji na rynku międzynarodowym oraz umocnienie dominującej pozycji ceny giełdo
wej jako ceny światowej.
Ceny metali nieżelaznych notowanych na giełdach w Londynie i Nowym Jorku, w latach
1998-1999 osiągnęły w ujęciu realnym najniższy poziom w okresie powojennym. Tak niskie
notowania oddziałują na opłacalność i rentowność krajowych producentów miedzi, cynku
i ołowiu, którzy po wprowadzeniu zasad gospodarki rynkowej, muszą przy sprzedaży metali
uwzględniać zarówno poziom cen giełdowychjak i warunki oferowane przez konkurencję mię
Na

światowym

znaczące

dzynarodową.

l. Podmioty międzynarodowego rynku miedzi, cynku i ołowiu

rynku podstawowych metali nieżelaznych istnieje ponad l 00 finn
rud każdego z metali, lecz na l O największych przypada
35-55% światowego wydobycia i około 70% wydobycia krajów o gospodarce rynkowej.
Wśród górniczych producentów miedzi dominuje państwowy koncern Codelco z Chile
(12,2% światowej produkcji górniczej 1998 r.) oraz cztery firmy z USA (22,2%). W grupie tej
jest również polski producent KGHM Polska Miedź S.A., którego udział od wielu lat waha się
w granicach 3,5-4,0%. W wydobyciu cynku wśród spółek działających w krajach o gospodarce
rynkowej największe znaczenie mają firmy kanadyjskie, tj. Cominco, pod kontrolą której znajduje sięponad 600 tys. t cynku (8,5% światowej produkcji górniczej) i Noranda Inc. (5,6%), natomiast trzy kopalnie z Polski- Olkusz, Trzebionka, Pomorzany- łącznie dostarczają 2,2%
Na

międzynarodowym

prowadzących eksploatację złóż
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światowej podaży.

Z kolei ponad 10% udział w produkcji górniczej ołowiu przypada na ameryDoe Run Co. Uest ona filią nowojorskiej firmy prywatnej The Renco Gro up), lecz
znacznymi producentami są finny z Australii, tj. MIM Holdings Ltd (5 ,8%), Pasminco Ltd
(5 ,1%), Broken Hill Pty (4,1 %) oraz Western Metais Ltd (2,9%). W Polsce wydobycie ołowiu
w ostatnich latach utrzymuje się w granicach 110 tys . t, co stanowi około 3,5% światowej podaży, przy czym około 70 tys. t ołowiu pozyskiwano ze złóż rud cynku i ołowiu, a około 40 tys. t
ołowiu z rud miedzi. Poszczególni krajowi producenci ołowiu i cynku dostarczający po około
1% światowego wydobycia w rankingu wytwórców na świecie zajmują miejsca pod koniec drugiej dziesiątki , natomiast KGHM Polska Miedź S.A. jest ósmą światową firmą wydobywającą
miedź i drugą pozyskującą srebro (tab. l, 2, 3).
Koncentracja wydobycia analizowanych metali jest szczególnie widoczna, gdy uwzględnia
się strukturę geograficzną, np . na pięciu głównych producentów górniczych przypada 54%
światowej produkcji górniczej miedzi (Chile 3329 tys. t, USA - 1939 tys. t, Kanada 658 tys. t, Indonezja - 548 tys. t, Australia- 545 tys. t), 65% wydobycia cynku (Chiny 1200 tys. t, Kanada- l 059 tys . t, Australia - l 008 tys . t, Peru- 853 tys. t i USA- 728 tys . t;
tj. wzrost wydobycia o 15% w porównaniu do 1997 r. głównie poprzez dostawy z kopalni Red
Dog z Alaski) oraz 68% produkcji górniczej ołowiu (w tym: Chiny - 710 tys. t, Australia583 tys. t, USA - 438 tys. t, Peru-253 tys . t i Kanada-185 tys. t). Warto podkreślić faktdominacji Chin w strukturze geograficznej wydobycia cynku i ołowiu przy braku znaczących
w skali światowej producentów górniczych, gdyż około 70% wydobycia cynku w Chinach pochodzi z bardzo wielu rozproszonych małych kopalń nie należących do rządowej organizacji
zwanej obecnie State Bureau o f Nonferrous Metais Industry (dawniej China National Nonferrous Metais lndustry Corp.), w przeciwieństwie do hut, które są zrzeszone w tej organizacji i ich
produkcja w statystykach światowych podawana jest łącznie .
Najnowszym zjawiskiem oddziałującym na zmiany w strukturze podmiotów są fuzje i przejęcia wśród istniejących i znanych producentów metali. Takie połączenia (zwane nawet w prasie
manią, modą) umożliwiają redukcję kosztów administracyjnych i zarządu, umacniają pozycję na
rynku (kontrolowanie rynku), jak również pozwalają na uzyskiwanie lepszych warunków przy
negocjacjach płacowych, leasingu sprzętu , opłat za energię, itp. Charakterystycznym przykładem jest połączenie 15 lipca 1999 r. dwóch największych amerykańskich producentów miedzi, tj. CyprusAmax Minerais Co. i Asarco , które utworzyły jedną firmę Asarco Cyprus lncorparated. Stała się ona największą na świecie giełdową spółką produkującą miedź, tj. dostarczającą około 900 tys. t miedzi. Oszacowano, że taka operacja pozwal a zaoszczędzić około
150 mln USD rocznie wydatkowanych na zarząd, administrację, itp. Charakterystycznym
przykładem na rynku ołowiujest nabycie przez The Doe Run Co najpierw w procesie prywatyzacyjnym ogłoszonym przez rząd Meksyku w 1997 r. kopalń i hut La Oroya, a następnie wykupienie w sierpniu 1998 r. dwóch kopalń (Sweetwater i West Fork) oraz huty (Glover) w Missouri
od firmy Asarco. Innym potentatem mającym na celu zwiększenie potencjału wytwórczego poprzez nabywanie akcji istniejących już dużych producentów są inwestycje dokonywane przez
szwajcarską firmę Glencore, która zwiększa udziały (62,4% w 1998 r.) w polimetalicznym kompleksie Kazzink w Kazachstanie, oraz wykupiła od włoski ej firmy Enirisorse kopalnie cynku
i ołowiu w Porto Vesme i hutę San Galvano położone na Sycylii.
Połączenia dużych istniejących już producentów metali s ą również skutkiem oszustwa dokonanego przez finnę Bre-X na giełdzie w Kanadzie i wycofywania się dużych inwestorów z zakańską firmę
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Tabela l. Najwi((ksze firmy

kontrolujące

wydobycie miedzi na

świecie

w 1998 r.

Table l . Top lO companies controlled the coppcr mining in the world in 1998

--Największa

kopalnia, jej produkcja i udział w firProdukcja całkowita
mi c

Udział

w światowej
produkcji (%)

Firma

Kraj/siedziba

Corporation Natinal dcl Cobre de Chile CODELCO
---·-Phclps Dpdgc Corp.

Chile

Chuquicamata, Chile (493 tys.t)- 100%

1499,8

12,2

USA

Morenci, USA (250 tys.t.)- 100%

876,9

7,1

Brokcn Hill Pty Co Ltd.

Australia

Escondida, Chile (840 tys.t)- 58%

875

7,1

Frccport 1\icMoran Copper & Gold Inc.

USA

Grasberg/Ertsbcrg, Indonezja (809 tys.t) -l 00%

809, 1

6,6

Rio Tinto pic.

UK

Bingham, USA (298 tys.t)- 100%

706,3

5,7

Asarco Inc.

USA

Cuajonc, Peru (143 tys.t) - 100%

604,3

4,9

USA

El Abra, Chile (199 tys. t)- 51%

441,7

3,6

Polska

Rudna, Polska (215 tys.t)- 100%

432

3,5

Grupo Mcxico S.A. De CV

Meksyk

La Carridad, Meksyk (175 tys.t)- 100%

397

3,2

Anglo Amcrican Corp o f South Arfica Ltd.

RPA

Palabora, RPA(I40,6 tys.t)- 38%

377,9

3,1

7020

57%

-----

- - ---

- ----- -

-

--- - - --

Cyprus Amax Minerais Co
··----·- - KGHM Polska Miedź S.A.

c---·
Łącznic

Żródło : Raw Matcri .ds Group Database, Bilans gospodarki surowcami mineralnymi
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Tabela 2. Najwi((ksze firmy

kontrolujące

wydobycie cynku na

świecie

w 1998 r.

Tablc 2. Top l O companics controlled the zinc mining in the world in 1998
Udział

w

świ a towej

Firma

Kraj /siedziba

Najwi((ksza kopalnia, jej produkcja i udział w firmie

Produkcja całkow ita

Cominco Ltd.

Kanada

Red Dog, USA (440 tys.t)- l 00%

646,2

8,5

Noranda lnc

Kanada

Bmnswick, Kanada (243 tys .t)- 100%

425 ,9

5,6

Pasminco Ltd.

Australia

Broken Hill , Australia ( 185 tys.t)- l 00%

347,2

4,6

MIM Holding Ltd.

Australia

Mont !sa, australia (132 tys. t)- 100%

235 ,7

3, 1

Western Metais Ltd.

Australia

Hcllyer , Australia (l 35 tys. t) - l 00%

23 l

3,1

Gl encore International Ltd.

Szwajcaria

Rcocin, Hiszpania (89 tys . t)- l 00%

210,9

2,8

Emprcsa Minera dcl Centro dcl Peru S.A.

Peru

Cerro de Pasco (1 82 tys.t)- l 00%

196,4

2,6

Boliden Ltd

Kanada

Bolidcn/Kristinbcrg, Szwecja (S l tys. t) - l 00%

178,8

2,4

Outokumpu Oy

Finlandia

Tara, Irlandia (141 tys. t)- 100%

172,8

2,3

Brcakwatcr Rcsourccs

Kanada

Nonisvik, Kanada (55 tys.t)- l 00%

152,5

2

2797,4

37%

-·

l acznie

Żródło: Raw Material s Group Database, Bilans gospodarki surowcami mineralnymi

produkcji(%)

Tabela 3.

Największe

firmy

kontrolujące

wydobycie

ołowiu

na

świecie

w 1998 r.

Tablc 3. Top 10 companics controlled thc lcad mining in thc world in 1998

Firma

Kraj/siedziba

Największa

kopalnia, jej produkcja i udział
w firmie

łdział dw kświatowej
pro-l
.. (%)

.
.
Produkcja całkowita

U CJI

Dor Run Co

USA

Viburum, USA (215 tys.t)- 100%

315

10,1

MIM Holding Ltd.

Australia

Mont !sa, australia (152 tys.t)- 100%

180,9

5,8

Pasminco Ltd.

Australia

Broken Hill, Australia (l 04 tys.t) - l 00%

159,4

5,1

Cominco Ltd.

Kanada

Red Dog, USA (69 tys.t)- 100%

147,1

4,7

Broken Hill Pty

Australia

Cannington, Australia (127 tys.t)- 100%

127

4,1
3,3

o

l

'1:l

o
Boliden Ltd

Kanada

Laisvall, Szwecja (72 tys. t) - l 00%

102,5

Western Metais Ltd.

Australia

Hellycr, Australia (89 tys.t)- 100%

89

(D"

2,9

Anglo Amcrican Corp o f South Arfica Ltd.

RPA

Aggcncys, RPA(78 tys.t)- 100%

78

2,5

Norauda Inc

Kanada

Brunswick, kanada (68 tys.t)- 100%

73,5

2,4

Industrial Pcnolcs S.A. DeCV

Meksyk

Naica, Meksyk (39 tys.t)- 100%

69,9

2,2

1342,3

43%

Łącznic

Żródło: Raw Materials Group Databasc, Bilans gospodarki surowcami mineralnymi
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School o f Undergrotmd Mining 2000
kupu akcji

"młodych"

finn górniczych (tzw. junior mining companies). Firma Bre-X, spew wydobyciu surowców mineralnych, została założona przez Dawida Walsh'a
w 1993 r. w Calgary. W tym czasie akcje finny można było kupić za kilka centów. W marcu
1993 r. geolog John Felderhaf odkrył na wyspie Borneo złoże złota. Po prowadzonych przez dwa
lata badaniach poinformowano akcjonariuszy iż zawartość złota w mdzie, znalezionej w kopalni
Busang, jest duża (ceny akcji wzrosły do 10 dolarów) . Pod koniec 1995 r. na podstawie szczegółowych analiz laboratoryjnych podano do wiadomości, że zasoby złota powinny wynosić
40 mln uncji, czy li miałyby wartość 12 miliardów dolarów. Ceny akcji Bre-X wzrosły do 200 dolarów. Duże firmy wydobywcze, m.in. Barrick Gold, starały się o prawo do wydobycia złota na
tym terenie. W maju 1996 r. niezależna firma zbadała zawartość złota w rudzie i oświadczyła, że
jest ono minimalne a wydobycie go jest nieopłacalne. W efekcie ceny akcji spadły z 200 dolarów
do l dolara (Świerad 1998). Skutkiem afery Bre-X jest nie tylko skierowanie kapitału do dużych i istniejących firn1 górniczych, ale również zmniejszenie wartości małych firm wydobywczych rozwijających się na najważniejszych górniczych giełdach papierów wartościowych
w Toronto i Vancouver. Podczas gdy w 1996 r. na giełdzie w Vancouver notowanych było 807
firm wydobywczych, których wartość wynosiła 1540 mln CAD, tj. 78% wartości wszystkich
firm notowanych w Vancouver to w pierwszych IV miesiącach 1999 r. ilość notowanych spółek
pozostała wciąż wysoka (801 firm),jednak ich wartość wynosiła zaledwie 100 mln CAD, tj. 51%
wartości wszystkich firm (Trickett 1999).
Kolejne istotne zmiany w stmkturze własności i produkcji największych światowych producentów metali, a szczególnie miedzi, są skutkiem inwestycji lub przejęcia firm zajmujących
się inną działalnością górniczą, tzn. dywersyfikacja produkcji. Jedną z przyczyn jest tzw. afera
Sumitomo, która miała miejsce w 1996 r. na rynku miedzi 1• Charakterystycznym przykładem
firmy, której strategią (od lat) jest dywersyfikacja produkcji jest międzynarodowy koncern Rio
Tinto z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Firmajest czwartym światowym producentem miedzi i największą firmą surowcową na świecie. W podstawowym zakresie jej działalności można wyróż
nić produkcję surowców, tj . miedź (stanowiąca w 1997 r. około 25% wartości sprzedaży), ruda
żelaza i stal, złoto, surowce przemysłowe, energia. Zarząd firmy podkreśla, iż przy podejmowaniu decyzji o nowych inwestycjach surowcowych główne znaczenie odgrywa jakość złóż i możliwość generowania zysków, a nie konkretny surowiec. Firma uzyskując przychody z różnych
surowców mineralnych wykazuje bardzo wysoki poziom zarówno zysku netto, jak i wskaźnika
rentowności netto oscylujący wokół 13%. Wzorując się na działalności Rio Tinto pozostali producenci dywersyfikują produkcję i obecnie wśród dziesięciu największych wytwórców miedzi
jedynie dla czterech z nich (Codelco, Asarco, KGHM Polska Miedź S.A., Freeport McMoran)
przychody ze sprzedaży z miedzi stanowią powyżej 60% wszystkich przychodów ze sprzedaży
cjalizująca się

Ujawniona została w czerwcu, a polegala na dokonywaniu nieautoryz~wanych i bez pokrycia finansowego zakupach miedzi na rynku opcyjnym (skutkowało to istnieniem olbrzymich nic zarejestrowanych zapasów miedzi) przez
Yasuo HamanakaDyrektora Departamentu Metali Nicżelaznych firmy Sumitomo. Manipulacja cen doprowadziła do
gwałtownego spadku ceny z 2585 USD/t do 1830 USD/t od 7 do 27 czerwca 1996 r. Postl(powanic ugodowe mil(dzy
firmą Sumitomo a komisjami giełdowymi (ameryka•1ską US Commoclity Futurcs Trading Commision i angielską
Financial Service Authority) nastąpiło w maju 1998 r. Sumitomo zobowiązało sil( iż nigdy w przyszłości nic naruszy zasad giełdowych , zapłaci 150 mln USD kary i bQdzic współpracowało przy prowadzeniu postl(powania dochodzeniowego, aby rozwiązać wszelkie wątpliwości. Yasuo Hamam1ka został uznany winnym w sądzie l instancji w marcu
1998 r. i skazany na 8 lat wiQzicnia.
1

92

Plenary session

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

(Kulczycka 1999). Wprowadzane sposoby dywersyfikacji przychodów umożliwiają producentom utrzymywanie konkurencyjnej pozycji na rynku międzynarodowym ; co miało szczególne
znaczenie w czasie recesji na rynku światowym. Podmioty o zróżnicowanych przychodach
w krótkim okresie czasu mogą produkować metal nawet poniżej poziomu ceny giełdowej,
uznając iż w skali całej firmy takie przejściowe trudności zostaną zrekompensowane zyskami
z innej działalności. Skutkiem takich decyzji może być zachwianie równowagi podaży i popytu
na światowym rynku metali.
2. Tendencje i prognozy światowego rynku miedzi, cynku i ołowiu
W Jatach dziewięćdziesiątych na giełdach metali nieżelaznych zauważalny jest wzrost obrotów będący potwierdzeniem zarówno dominacji cen giełdowych w obrocie metalami jak i praktykowania na coraz większą skalę transakcji zabezpieczających ceny (hedging). Transakcje zabezpieczające stosowane są przede wszystkim przez producentów amerykańskich np. Asarco
w grudniu 1997 r. zakupiła dla 53% planowanej produkcji 3 miesięczne opcje, które umożliwiają
sprzedaż miedzi po 0.95cUS/lb (2094 USD/t). Porlobnie postąpił CyprusAmax Minerais Co.,
który dla 51% produkcji z kopalni El Abra zagwarantował minimalną cenę sprzedaży w wysokości 0,85cUS/lb (1874 USD/t) w 1998 roku. Transakcje zabezpieczające stosowane są również
przez producentów krajowych, np. przez KGHM Polska Miedź S.A. (pomimo, iż poprzez stosowanie transakcji giełdowych KGHM ograniczył swoje przychody w wysokości 16,7 mln PLN
w 1994 r., to w l połowie 1999 r. w transakcjach terminowych w celu ograniczenia ryzyka
związanego ze spadkiem ceny miedzi i srebra zaangażowane było 15 tys . t miedzi i 4 124 tys .
Uncji trojańskich srebra, a w transakcjach opcyjnych około 80 tys. t miedzi), Kęty S.A., Hutmen
S.A. (Kulczycka 1998).
Dominacja ceny giełdowej dla producentów metali (przy stosunkowo stabilnej produkcji)
oznacza, iż jest ona głównym czynnikiem wpływającym na ich wielkość obrotów i zysku. Stąd
istotnego znaczenia nabierają przewidywania kształtowania się cen, szczególne że na świa
towym rynku metali nieżelaznych od końca 1997 roku panuje recesja wyrażająca się m.in.
znaczącą obniżką cen. W roku 1998 w ujęciu średniorocznym cena miedzi wynosiła
1653 USD/t, co oznaczało 27% spadek w stosunku do roku poprzedniego, notowania cynku obniżyły się w analogicznym okresie o 22% do 1023 USD/t, a ołowiu o 15% do 501 USD/t.
W pierwszej połowie 1999 r. nastąpił dalszy spadek cen i średnia cena miedzi zmniejszyła się
o kolejne II%, ołowiu o 5%, a cynku 2%. Poprawa notowań wszystkich trzech metali ma miejsce od lipca 1999 r., przy czym największą dynamikę wzrostu wykazują ceny miedzi i cynku,
a najniższą ołowiu (rys. l).
Za główne przyczyny spadku cen metali w ostatnim okresie uznać należy kryzys w krajach
azjatyckich i Rosji, oraz znaczący przyrost podaży metali. Podczas gdy wielkość wydobycia
w skali światowej w Jatach 1990--1995 jedynie dla miedzi wykazywała tendencję wzrostową
o średniorocznym tempie przyrostu 2,0%, a dla cynku i ołowiu obniżała się odpowiednio o O, l%
i 2,8% to w latach 1995-1998 wyraźnie widoczna jest tendencja rosnącą światowej produkcji
górniczej wszystkich trzech metali, wynoszącą dla miedzi - 4, l%, cynku - l ,6%, ołowiu 2,0%/rok. Prognozy na latach 1998-2001, uwzględniające planowane wielkości wydobycia
w krajach o gospodarce rynkowej, zakładają coroczny wzrost wydobycia wynoszący: dla miedzi
1,9%, cynku 2,9%, a ołowiu 2,8%. (Jest to skutkiem znacznych nakładów finansowych, szacoSesja plenarna

93

School ofUnderground Mining 2000

1800
1600
1400
1200
......

---Q

1000

~

800

ifJ

600
400
200

o
1,99

2,99

3,99

4,99

5,99

6,99

7,99

8,99

9,99

10,99 11,99 12,99

tmestące

Rys. l.

Kształtowanic

siQ cen metali

nicżelaznych

na LME

Fig. l. Non-fcrrous metal process on the LME

wanych na 5, l mld USD wydatkowanych na poszukiwania złóż metali nieżelaznych w 1997 r.
i 3,5 mld USD w 1998 r., z czego 80% to wydatki dokonane przez firmy komercyjne.) Z drugiej
strony przewidywany jest również 3----4% wzrost produktu krajowego brutto, a przez to wzrost
zużycia metali, co spowoduje, iż od roku 2000 występować będzie nieznaczna przewaga popytu
nad podażą, której skutkiem powinien być wzrost cen. Dla poszczególnych metali relacje te i ich
wpływ na zmiany cen w latach 1998-1999 były zróżnicowane, np. najostrzejsze ograniczenia
produkcji, celem zmniejszenia podaży, nastąpiły na rynku miedzi. Najbardziej znaczące miały
miejsce w USA, np. w kopalniach Phelps Dodge Corp. obniżono wydobycie w pierwszym kwartale 1999 r. do 166 tys. t (w analogicznym okresie roku ubiegłego wydobyto 182 tys. t), podobnie
w Asarco zmniejszyła się produkcja miedzi rafinowanej do 105 tys. t (126 tys. t w pierwszym
kwartale 1998 r.). Nie spowodowało to wzrostu cen w I połowie roku, jednak powolny wzrost
popytu w krajach azjatyckich, a szczególnie w Korei Południowej i Chinach przyczynił się do
jego wzrostu powyżej 1700 USD/t.
Prognozy cen miedzi na rok 2000 większości firm analitycznych przewidują niewielki
wzrost cen, np.:
- według Standard Bank ceny miedzi powinny wzrosnąć do 1740 USD/t i 2000 USD/t
w najbliższych dwóch latach (Metal Bulletin 18.1 0.1999),
- Barclays Capital przewiduje, że cena średnioroczna miedzi będzie wynosić 1750 USD/t
(wzrost o 12% w stosunku do roku 1999), pomimo, że na rynku światowym będzie utrzymywać
się przewaga podaży miedzi nad popytem w wysokości 112 tys. t (około 400 tys. t w 1999 r.),
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- pracownicy Metal Bulletin ocenili, iż średnia cena miedzi będzie wynosić 1700 USD/t
w 2000 r.,
- Bloomsbury Minerał Economics szacuje, że ceny miedzi nie będąniższe niż 1760 USD/t,
- prognoza Raw Materials Group jest najbardziej optymistyczna - wzrost cen do
1870 USD/t.
Na rynku cynku w 1998 r. odnotowano l ,8% przyrost podaży, głównie z Australii i USA,
przy zmniejszającym się popycie na kontynencie azjatyckim, będącym największym użyt
kownikiem (41%) cynku. W pierwszym kwartale 1999 r. znaczące ilości cynku wyeksportowano z Chin, co spowodowało iż ceny cynku obniżyły się w styczniu do poziomu
899.5 USD/t (poprzednie minimum to 903 USD/t w kwietniu 1993 r.). Od lipca zauważalna
jest poprawa notowań, z 21-miesięcznym maksimum we wrześniu - 1225,5 USD/t. Niepokojącym zjawiskiem jest występujący wraz ze wzrostem notowań bieżących cen cynku spadek cen w transakcjach future (15 i 27-miesięcznych), co zazwyczaj świadczy o możliwej
obniżce cen w przyszłości lub o zahamowaniu tendencji wzrostowej. Potwierdzeniem tego
faktu jest wzrost- wynegocjowanych między kopalniami i hutami (kopalnie płacą hutom
za przerób usługowy) w październiku 1999 r. na dostawy w roku 2000 - opłat hutniczych
i rafinacyjnych za przerób koncentratów cynku o 15-20 USD/t (w 1999 r. średnio wynosiły
168 USD/ t przy cenie cynku l 000 USD/t) Wzrost ten wynika z przewidywanej przewagi podaży koncentratów nad popytem, np. według Lead and Zinc Study Group będzie ona wynosić
300 tys. t w roku 2000 (oznacza to wzrost o 150 tys. t w porównaniu do 1999 roku) (Metal
Bulletin 25.1 0. 1999).
Jednak, zakładając, iż nie nastąpiąjakieś trudnoprzewidywalne zakłócenia w podaży ze strony Chin, większość firm analitycznych, na podstawie wzrastającej liczby sprzedanych w pierwszej połowie 1999 r. samochodów w Europie oraz poprawy koniunktury na rynkach azjatyckich,
przewiduje wzrost cen cynku. Długofalowy wzrost cen jest również przewidywany, a wynika on
z faktu, iż ponad 60% cynku wydobywanego w krajach o gospodarce rynkowej pochodzi ze starych kopalń, w których działalność górnicza prowadzona będzie przez około l O lat, a nowe projekty inwestycyjne, tj. Century w Australii i Lisheen w Irlandii, nie przyczynią się do przewagi
podaży nad popytem w skali świata.
Prognozy ceny cynku w roku 2000 według głównych firm analitycznych są zgodne i przewidują, że ceny będą kształtować się następująco:
- Standard Bank i Barclays Capital szacują, że średnioroczna cena cynku będzie wynosić
1200 USD/t (wzrost o 23%),
- Raw Materials Group potwierdza, że ceny wzrosnąjednak średnioroczny ich poziom bę
dzie nieznacznie niższy i wynoszący 1150 USD/t.
W przypadku ołowiu 20% obniżka cen miała miejsce już w 1997 r., kolejna 15% w 1998 r.,
a w 1999 r. ceny ustabilizowały się na bardzo niskim poziomie. Niewielki wzrost cen odnotowano jedynie w maju, kiedy wystąpiły wzmożone zakupy dokonywane przez fundusze inwestycyjne. Wzrost podaży związany z dostarczaniem dużej ilości metalu, produkowanego na bazie
importowanego koncentratu przez Chiny spowodował dalszy spadek cen w lipcu i sierpniu.
Z kolei wzrost popytu głównie w krajach azjatyckich spowodował wzrost cen we wrześniu.
Przewidywany jestprzyrost podaży, głównie z Australii (695 tys. t w 1999 r.), Irlandii (w kopalni
Lisheen o mocy 25 tys. t rozpocznie się wydobycie), Hiszpanii (ponowne uruchomienie wydobycia w kopalni Los Frailes o mocy 90 tys. t) oraz z Chin.
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Prognozy cen ołowiu na roku 2000 są zróżnicowane:
- według Standard Bank (Metal Bulletiu 18.1 0.1999) średnioroczne ceny ołowiu powinny
wynoisić do 540 USD/t (7% wzrost),
- Barclays Capital przewiduje 4% spadek cen ołowiu do 485 USD/t,
- Raw Material Gro up w III kwartale 1999 r. zrewidował wcześniejsze prognozy i uznał, iż
ceny ołowiu powinny wzrosnąć do poziomu 570 USD/t w 2000 r.

3.

Wpływ

rynku światowego na

działalność

krajowych producentów metali

Przewidywana poprawa koniunktury na światowym rynku metali nieżelaznych, wyrażająca
wszystkim wzrostem cen metali będzie oddziaływać na opłacalność i rentowność krajowych producentów miedzi, cynku i ołowiu, którzy po wprowadzeniu zasad gospodarki rynkowej, musząprzy sprzedaży metali uwzględniać zarówno poziom cen giełdowychjak i warunki
oferowane przez konkurencję międzynarodową. W gospodarce polskiej przemysł wykorzystujący pierwotne źródła do produkcji metali odgrywa wciąż istotną rolę, stanowiąc około 5%
wartości produkcji sprzedanej polskiego przemysłu i li% krajowego eksportu (tj. 3,2 mld PLN
wl998r.).
Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej i możliwości inwestowania (m.in. dla podmiotów zagranicznych) od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce nie skutkowało ani wzrostem
nakładów na poszukiwania nowych złóż metali nieżelaznych ani pojawieniem się nowych podmiotów pozyskujących rudy metali.
W przypadku cynku wynikało to z braku realnych perspektyw rozwoju produkcji z istniejących krajowych złóż . Wystarczalność wszystkich trzech czynnych kopalń - Olkusz, Pomorzany i Trzebionka (po likwidacji kopalni Bolesław od 30.06.1998 r.) przy istniejącym
wydobyciu około 4,9-5,0 mln t rud Zn-Pb/r, wynosi około 7-9 lat. Możliwość przyrostu zasobów dla tych kopalń- według S. Przeniosło- dotyczy jedynie kopalni Pomorzany. W jej zasięgu znajdują się zasoby złoża Klucze. Udostępnienie pozostałych satelitarnych złóż rezerwowych, m.in. z powodu zbyt małych zasobów do samodzielnego zagospodarowania, intensywnie zabudowanego obszaru złóż, konfliktu ze środowiskiem (parki krajobrazowe i inne obszary chronione), jest mało realne. Wyjątkiem może być- według T. Gansdorfera- udostępnienie niezagospodarowanej części złoża Olkusz-Podpoziom. Porlobnie dla ołowiu, brakjest
perspektyw znaczącego zwiększenia produkcji górniczej rud cynku i ołowiu, które obecnie zapewniają 65-75% podaży . Pozostała część produkcji górniczej ołowiu pochodzi ze złóż rud
miedzi, gdzie łączne zasoby ołowiu (rozpoznane w kategoriach prognostycznych D l) ocenia się
na 2,8 mln ton. Produkcja górnicza ołowiu pochodząca z KGHM Polska Miedź S.A. wynosiła
w 1998 r. 42,5 tys. t, a odzysk surowego ołowiu wyniósł 13, l tys. t. Prognozy wzrostu podaży
ołowiu ze złóż miedzi w najbliższych 20-30 latach są optymistyczne, co wynika zarówno
z prognoz wydobycia miedzi a także dodatkowo z prowadzonych intensywnych prace nad opracowaniem i wdrożeniem technologii, która umożliwiałaby zagospodarowanie wszystkich materiałów ołowionośnych, generowanych przez hutnictwo miedzi (potencjalny 100% wzrost
produkcji).
W przypadku miedzi, Polska dysponuje olbrzymim potencjałem zasobowym, który pozyskiwać będzie można z uwzględnieniem obecnego poziomu produkcji miedzi przez co najmniej
30 lat. W 1998 r. w związku z udokumentowaniem złoża Głogów Głęboki (i przekroczeniem
się przede
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przyjmowanej dotychczas głębokości dla rud bilansowych z 1250 m do 1435 m)
nastąpił przyrost zasobów. KGHM Polska Miedź S.A. jest jedynym dysponentem tych złóż,
a w jej strategii rozwoju przewidywany jest dalszy wzrost produkcji miedzi, szczególnie
w okresie bessy na światowym rynku miedzi celem zmniejszenia udziału kosztów stałych
w koszcie całkowitym produkcji, np. w 1999 r. planowany jest 4% wzrost produkcji do 464 tys. t.
Wydobycie i produkcja metali nieżelaznych jest zdominowana przez podmioty krajowe, które w ostatnich latach samodzielnie dokonywały niezbędnych nakładów inwestycyjnych związa
nych bądź z ochroną środowiska bądź z modernizacją i restrukturyzacją procesu produkcji.
W istniejących na rynku krajowym czterech podmiotach gospodarczych zajmujących się wydobyciem md cynku, ołowiu i miedzi dokonały się też zmiany w strukturze własnościowej, tj.
- 12.09.1991 r. przekształcono Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi w jednoosobową
spółkę skarbu państwa (komercjalizacja). Następstwem tych działań było dopuszczenie do publicznego obrotu 5.06.1997 r. 200 mln akcji zwykłych KGHM Polska Miedź S.A. i l 0.07.1997 r.
wprowadzenie KGHM na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Obecnie najwięk
szymi posiadaczami są wciąż Skarb Państwa (52%), Citibank N.A., Emerging Markets Growth
Found Inc.,
- 1992 r. nastąpiło przekształcenie ZG Trzebionka w spółkę akcyjną i przystąpienie do N arodowego Funduszu Inwestycyjnego- Hetman S.A.
Kopalnie Olkusz i Pomorzany pozostały przedsiębiorstwami państwowymi, będącymi
w stmkturze ZGH Bolesław. Kopalnia Olkusz przeznaczona jest do likwidacji, pierwotnie zakończenie eksploatacji miało nastąpić w 1999 r., a obecnie planuje się jej zamknięcie w roku
2001, lub- gdyby nastąpiło udostępnienie niezagospodarowanej części złoża Olkusz-podpoziom- w terminie późniejszym.
Brak udziału zagranicznych finn surowcowych (producentów górniczych metali) na rynku
polskim, jak również niski stopień konsolidacji krajowych producentów metali, powoduje że
w Polsce występuje - poza producentem miedzi, który jest jednym z największych firm surowcowych na świecie - niski stopień koncentracji produkcji. Podmioty o niewielkim potencjale wytwórczym i jednolitej produkcji, są ściśle uzależnione od koniunktury światowej panującej na rynku metali, oraz od narzucanych warunków handlowych, np. zgodnie z zarządze
niem Unii Europejskiej nr 1931197 (OJ 1997 L 27211) obowiązującym w okresie wrzesie1'1
1997- sierpień 1998 na tym rynku zostały wprowadzone cła antydumpingowe dotyczące m.in.
zakupów cynku hutniczego i niestopowego z Polski i Rosji (Kulczycka 1999a).
W świetle narastającej konkurencyjności produkcji w branży metali nieżelaznych, głównie
pozaeuropekjskiej, największe perspektywy rozwoju i znaczenie w polskiej gospodarce będzie
miało przetwórstwo miedzi, wymagające wciąż odpowiednich działań restrukturyzacyjnych.
Doceniając światowe tendencje dotyczące dywersyfikacji produkcji, KGHM Polska Miedź S.A.
w swoim długofalowym planie rozwoju przewiduje rozszerzanie działalności związanej z produkcją i przetwarzaniem innych metali. Prowadzone są poszukiwania złóż nie tylko miedzionośnych, ale zawierających także inne metale nieżelazne. Spółka inwestuje również w inne dziedziny, między innymi w ubezpieczenia (PTE Epoka) i telefonię (Polkomtel ~- Plus GSM, Tekfonia Lokalna S.A.). Obecnie poziom zysku i wielkość przychodów ze sprzedaży są ściśle uzależnione od poziomu cen giełdowej miedzi i srebra, gdyż 77-85"/o przychodów pochodzi ze
sprzedaży miedzi i produktów z miedzi, a l 0-19% ze sprzedaży srebra. Wraz ze spadkiem cen
miedzi poziom zysku netto KGHM Polska Miedź S.A. zmniejsza się. Podczas gdy w 1997 r. wyw tym
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nosił 501,8 mln PLN (153 mln USD), w 1998 r . - 178,8 mln PLN (51,2 mln USD) to
w I połowie 1999 r. pozostawał ujemny i wynosił-64,4 mln PLN (-16,6 mln USD) . Wprowadzono zatem "specjalny program kryzysowy", którego celem jest przezwyciężenie niekorzystnych zjawisk występujących na rynku światowym i doprowadzenie do pozytywnego wyniku
finansowego na koniec I 999 r. W programie założono ograniczenie całkowitego kosztu produkcji do poziomu 1420 USD/t (1952 USD/t w 1996 r., 1590 USD/t w 1998 r. i 1433 USD/t
w pierwszej połowie 1999 r.), wzrost produkcji miedzi do 464 tys. t w 1999 r., zmniejszenie zatrudnienia z 19414 pod koniec 1998 r. do 16200 pod koniec 2002, a także prowadzenie aktywnej
polityki w zakresie zabezpieczania cen, której rezultaty (w przypadku srebra) miały pozytywny
wpływ na efektywną cenę uzyskaną ze sprzedaży wyrobów (transakcje hedgingowe). Przyjęta
dobra strategia "kryzysowa" na początku 1999 r. oraz wzrost cen miedzi w II połowie roku
umożliwiły wygenerowanie zysku i spowodowały wzrost cen akcji KGHM 'u pod koniec 1999 r.
Ceny cynku w ujęciu średniorocznym w 1999 r. wzrosły nieznacznie w stosunku do roku poprzedniego, pomimo spadku cen w styczniu do poziomu 900 USD/t. Niskie notowania oddziaływały bezpośrednio na ceny krajowych koncentratów i tym samym na opłacalność
produkcji. Znaczący wzrost cen, jaki miał miejsce w II połowie roku zapewnił opłacalną ich produkcję. Wyczerpywanie się zasobów rud cynkowo-ołowiowych powoduje, że produkcja i zużycie cynku rafinowanego w Polsce będzie uzależnione od dostaw zagranicznych koncentratów,
oraz prawdopodobnie cynku rafinowanego. Szansą utrzymaniajakiejkolwiek podaży surowców
cynku ze źródeł krajowych po roku 2008 jest promocja wykorzystania cynkor10śnych surowców
odpadowych, za czym przemawiają również względy ekologiczne. Realne szanse tego typu produkcji stwarza zakład Bolesław Recycling Sp.z.o.o.- jak dotądjedyny w Polsce, specjalizujący
się w unieszkodliwianiu i przerobie odpadów niebezpiecznych, w tym szlamów z hydrometalurgii cynku. Realizacja zamierzeń mających na celu wzrost wykorzystania surowców wtórnych
wymagać będzie zaangażowania znacznych środków finansowych i wsparcia instytucjonalnego
(Lewicka 1999).
Poziom produkcji ołowiu natomiast w dużym stopniu będzie zależny od istniejących moż
liwości wykorzystania źródeł wtórnych, odzysku ołowiu z odpadów hutnictwa miedzi, jak i planowanego podwojenia zdolności produkcyjnych ołowiu surowego w HM Głogów. Jednak rola
i znaczenie krajowych producentów cynku i ołowiu, wobec rozpoczętych już inwestycji, głów
nie w krajach Europy Zachodniej będzie się zmniejszać.
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The world market for non-ferrous metais and its impact on the situation
of the Polish mining industry
Abstract

Significant changes have taken place in the last decade on the world market for basie non-ferrous metal s, primarily in the ownership structure o f the producers. These changes involved
primarily the diminishing role o f state-owned enterprises (privatisation in many regions o f the
world) and the domination of private multinational corporations (globalisation, internationalisation and production diversification). One o f the consequences o f s uch operations has been to
intensify competitiveness in production on the internationalmarket and to strengthen the dominant position o f the ex chan g e price as the world price.
In 1998-1999, the non-ferrous metais prices Iisted on the London and New York exchanges
reached their Jowest post-war levels, in real terms. Such Jow listings have had an impact on the
liquidity and profitability ofthe domestic producers of copper, zinc and lead, who, having introduced the principles of the market economy, must now take into account when selling metais
both the t1uctuating exchange prices and the sales terms offered by international competition .
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Instutut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Rynek energii w Polsce po 2000 r.
Słowa

kluczowe

Energia- gospodarka rynkowa- rynek energii
Streszczenie

Referat omawia model rynku energii w Polsce po roku 2000 w świetle działań restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych zachodzących w całym sektorze energetyki. Przedstawiono kluczowe zagadnienia i uwarunkowania dla tworzenia rynku energii i wypływające stąd wnioski.
l.

Wstęp

Od 1989 r. rozpoczęła się w Polsce transformacja ustrojowa z systemu centralnego planowania do systemu rynkowego. Najpierw stworzone zostały podstawy prawno-ustrojowe,
a w styczniu 1990 roku rozpoczęła się praktyczna transformacja, która ze zmiennym tempem
objęła poszczególne dziedziny życia, a wreszcie całokształt gospodarki.
Polityczne i społeczne problemy transformacji w praktycznej realizacji okazały się łatwiej
sze aniżeli rozwiązywanie problemów ustrojowych w poszczególnych dziedzinach przemysłu . Tak więc pomimo upływujuż 10 lat transformacji niektóre dziedziny przemysłu, szczególnie ciężkiego, dalekie są jeszcze od jej zakończenia.
Można przyjąć, że okres transfonnacji całej gospodarki będzie trwał w Polsce jeszcze kilka,
a nawet kilkanaście lat, szczególnie w aspekcie przebudowy mentalności społeczeństwa ukształ
towanego w ramach systemu centralnego planowania i realnego socjalizmu. Wskazują na to doświadczenia również i w innych państwach środkowej Europy.
Również w obecnych państwach Unii Europejskiej dostosowanie niektórych dziedzin gospodarki do zliberyzowanego rynku nie zostało jeszcze zakończone pomimo tego, że udział Pań
stwa jako właściciela w gospodarce jest już stosunkowo ograniczony do niektórych dziedzin
przemysłu w tym także niektórych podsektorów energetyki.
Obecnie w jednych krajach Unii Eurpejskiej trwająjeszcze przekształcenia prywatyzacyjne
poszczególnych dużych firm energetycznych, a w innych państwowa własność niektórych dużych przedsiębiorstw energetycznych jest jeszcze stale utrzymywana.
W Polsce tempo postępu w reformowaniu gospodarki ku jej pełnemu urynkowieniujest zróż
nicowane w poszczególnych jej działach. Działy gospodarki, które w ustroju realnego socjaSesja plenarna
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!izmu były w pełni centralnie planowane i zarządzane są najtrudniejsze w reformowaniu i trudno
poddają się przemianom strukturalnym i systemowym. Znacznie wolniej dostosowują swoją
produkcję do wymagań rynku . Transformacja ich jest bardzo kosztowna, a pracownicy tych
przedsiębiorstw z trudem dostosowują się do nowych warunków. Do takich sektorów należą
między innymi przemysł ciężki oraz energetyka.
W sektorze paliwowo-eneregtycznym w dalszym ciągu udział państwa jest dominujący,
a konkurencja ze strony firm prywatnych i zagranicznychjest znikoma. Tu też w dalszym ciągu
istnieją złożone problemy socjalno-zatrudnieniowe, strukturalne, technologiczne i ekonomiczne. Sektor ten w całości jest słabo konkurencyjny w stosunku do energetyki Unii Europejskiej,
co będzie szczególnie kłopotliwe z chwilą przyjęcia do niej Polski. Są obawy, że nie sprostamy
unijnej konkurencji po liberalizacji rynku unijnego .
Restrukturyzacja sektora paliwowo-energetycznego, a zwłaszcza górnictwa węgla kamiennego, przebiegała i w dalszym ciągu przebiega z dużymi trudnościami również w niektórych krajach Europy Zachodniej. W jednych krajach Unii (np. Włochy) jeszcze dziś trwają procesy
przekształceń strukturalnych i własnościowych, inne kraje (Francja) nie spieszą się z prywatyzacją niektórych podsektorów energetyki. Najdalej globalna prywatyzacja energetyki i jej urynkowienie posunięte jest w Wielkiej Brytanii.
Nie ulega wątpliwości, że powodem większych trudności w obecnej restrukturyzacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego w porównaniu z krajami zachodnioeuropejskimi jest
również brak kapitału. Kraje Europy Zachodniej prowadziły restrukturyzację energetyki w okresie dynamicznej rozbudowy swych gospodarek przy znacznie lepszych warunkach dostępu do
kredytów. Wokół górnictwa i energetyki istniał w tych krajach ugruntowany system rynkowy,
a rządy dawno pozbyły się tendencji centralistycznych.
Znacznym postępem w Polsce od strony prawnej było uchwalenie w 1997 r. Ustawy Prawno
Energetyczne, które stworzyło mechanizmy zarówno dla funkcjonowania energetyki w systemie
rynkowym jak i tworzenia rynku energii, choć przesadna ingerencja w ustalanie taryf powoduje
znieksztalcenie rynku . W dostosowaniu energetyki do systemu rynkowego widzi się obecnie
wyjście z trudnej sytuacji ekonomicznej w niektórych podsektorach energetyki.
Należy podkreślić, że wprowadzenie w Polsce systemu rynkowego od 1990 roku zapoczątkowało działania na rzecz oszczędności i racjonalizacji zużycia energii, które najszybciej
uwidoczniły się u odbiorców indywidualnych. Główna stymulacja tego pożytecznego zjawiska
wiąże się z doprowadzaniem cen energii do jej wartości ekonomicznej. W przeszłości niskie
ceny energii subwencjonowanej przez budżet przyzwyczaiły nas do rozrzutności energetycznej.
Oszczędna opcja energetyczna stopniowo zaczyna torować sobie drogę także w przemyśle
państwowym. Osiągnięcia uzyskane dotychczas na polu oszczędności energii również drogą
ograniczenia w produkcji ciężkiego energochłonnego przemysłu i budownictwa sprawiły, że nie
odczuwamy dziś w Polsce braku energii. A nawet odwrotnie są obecnie niewykorzystane moce
energetyczne.Jeszcze z k01'lcem lat osiemdziesiątych przewidywano niedobory energii w latach
dziewięćdziesiątych.

Po 1990 r. zapoczątkowano również ekologizację energetyki przez budowę zarówno
wzbogacania miałów energetycznych, jak i instalacji odsiarczania spalin oraz kotłów
fluidalnych. Jednak inicjatywy te nie są ze sobą w pełni zsynchronizowane.
Zbyt wolno rozwija się wykorzystanie energii odnawialnej, która jest ekologicznie czysta.
Zbudowano szereg małych elektrowni wodnych, trzy instalacje geotermalne, kilka siłowni wiazakładów
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trowych, pracują pierwsze doświadczalne instalacje wykorzystujące energi(( słoneczną oraz instalacje wykorzystujące gaz generowany na wysypiskach śmieci. Rozpocz((to budow(( instalacji
cieplnych z udziałem pomp ciepła.
Państwa Unii kładą ostatnio duży nacisk na rozwój odnawialnej energetyki . Z tego zakresu
realizowane są tam duże programy badawczo-wdrożeniowe i przewiduje si(( do roku 2000
wzrost udziału energii ze żródeł odnawialnych w krajowych bilansach energetycznych do 12%
z obecnych 5-6%. U nas problematyka ta nie jest w tym stopniu doceniana. Są już jednak
przesłanki, że samorządy w gminach wykazują coraz wi((ksze zainteresowanie budową instalacji
pozyskiwania energii odnawialnej .
Dyspersja energetyki jaka z pewnością zostanie zapoczątkowana już w pierwszej dekadzie
XXI wieku i odb((dzie si(( z udziałem samorządów gminnych i przyczyni s i(( istotnie do budowy
rynku energii.
Obecnie nasza energetyka w całości daleka jest jeszcze od systemu rynkowego chociaż
w niektórych jej podsektorach uzewn((trzniają się już niektóre prawa rynku.
Można stwierd zić , że najlepiej uzewn((trznia si(( system rynkowy, choć z pewnymi zastrzeżeniami w podsektorze paliw płynnych, natomiast nie docenienie praw rynku w obr((bie podsektora W((gla kamiennego spowodowało opóźnienia w ekonomicznej realizacji kolejnej reformy
gómictwa w((gla kamiennego. Można przypuszczać,że i w innych podsektorach energetyki przy
ich dalszym reformowaniu mogą wystąpić podobne zjawiska.

2. Zarys mechanizmu gospodarki rynkowej
Przez rynek rozumiemy swoistą wi((ź ekonomiczną pomi((dzy producentami a konsumentami, kształtowaną zasadami podaży i popytu, co w efekcie prowadzi do nieświadomej koordynacji zachowań producentów i konsumentów za pośrednictwem mechanizmu cen . Rynkowi obce
są zarówno przymus administracyjny, jak i różne zarządzenia odgórne, szczególnie odnoszące
się do cen.
Uproszczony schemat wolnego rynku, który przedstawiłem na konferencji został pokazany
na rysunku l (Ney 1996).

dla
producentów

Opłacalne

Akceptowalne dla

konsumentów

Rys. !.Uproszczony schemat rynku
Fig. l. Simply diagram o f market
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Producentami są samodzielne przedsiębiorstwa; mogą one być dobrowolnie zorganizowane
w grupy przedsiębiorstw (np. holdingi) i same rozstrzygają o tym co, jak i dla kogo produkować,
kierując się zasadą maksymalizacji zysku. Producenci swoje towary lub usługi sprzedają konsumentom, samodzielnie lub przez pośredników. Konsumenci zaś- dysponując określonymi
dochodami-wydatkująjena rynku według własnej woli w sposób wynikający z poziomu cen
oferowanych towarów i usług. Często producenci i konsumenci wystepują w podwójnej roli
w stosunku do poszczególnych towarów i usług. Konsumenci naturalnie dążą do maksymalizacji
swoich dochodów, wybierając w miarę możliwości lepsze i tańsze towary i usługi.
Ceny na towary i usługi kształtowane są według zasady optymalności dla producentów i akceptowalności dla konsumentów. Niedopuszczalne jest kształtowanie cen na towary poniżej ich
kosztów wytwarzania, co często jest praktykowane w gospodarce planowanej. Do wyjątków należą czasem dotacje państwa do produkcji, co teżjest sprzeczne z regułami gry rynkowej.
Konkurencja, która wytwarza się na rynku jest regulatorem poziomu cen, unowocześniania
wyrobów, dostosowania ich potrzeb i gustów konsumentów. Jest ona również inspiratorem postępu technologicznego i organizacyjnego. Tam, gdzie nie działa konkurencja lub jest ona
osłabiona, np. w przypadku monopoli, górny poziom cen na dane wyroby bywa ograniczony jedynie przez malejący popyt.
Tak więc wolny rynek jest obszarem codziennych kontaktów ludzi, którzy współdziałają ze
sobą, chociaż ich interesy są różne . producent chce sprzedać towar po jak najwyższej cenie, konsument natomiast kupić towar jak najtańszy i jak naj lepszy.
Na tak samoistnie zorganizowanym rynku panuje jednak swoisty ład ekonomiczny, który
charakteryzuje się tym, że odpowiednie towary i usługi są na czas wytwarzane i oferowane na
rynky ku satysfakcji konsumentów. Konsumentjest zadowolony z możliwości wyboru towarów
i obsługi, nie znane jest tu zjawisko kolejek. Producenci szybko reagują na zamówienia sprzedawców (pośredników), którzy na bieżąco uwzględniają potrzeby i gusty konsumentów. Jeżeli
na określone towary wzrasta popyt, producenci wytwarzaja ich więcej, ograniczają natomiast
produkcję, gdy popyt spada.
Ceny na towary i usługi kształtują się na poziomie równowagi w wyniku codziennego wzajemnego oddziaływania konsumentów, sprzedawców i producentów. W gospodarce rynkowej
o rodzaju produkcji, ilości poszczególnych wyrobów, ich jakości, pośrednio decyduje konsument. O technologii produkcji i sposobie jej organizowania decydują producenci, a główny
wpływ na to ma konkurencja.
Obecnie rynek nie zamyka się w obszarze jednego kraju- coraz wyraźniej mamy do czynienia z globalizacją rynku w sensie geopolitycznym lub nawet światowym. Głównie chodzi tu
o surowce i wyroby o znaczeniu strategicznym w skali światowej,do których między innymi należą surowce energetyczne, a lista ich stale się poszerza.
Nie ulega wątpliwości, że mamy już do czynienia z globalnym światowym rynkiem energii.
Szczególnie odnosi się to do surowców energetycznychjakimi są ropa naftowa, gaz ziemny iwę
giel. Można to również odnieść do surowców jądrowych.
Unia Europejska dąży obecnie do stworzenia unijnego zliberalizowanego rynku energii również w odniesieniu do odbiorców indywidualnych (EP EU, 1997).
Rynek musi mieć wykształconą odpowiednią inti-astrukturę w postaci banków komercyjnych,
banku centralnego, różnych instytu~ji fiansowych zwanych parabankami, towarzystw ubezpieczeniowych, giełd, sprawnej sieci telekomunikacyjnej oraz innych wyspecjalizowanych organizacji.
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Państwo

na rynku reperezentowane jest przez rząd i jego specjalne agendy, ale nie decydują
one bezpośrednio ani w sferze produkcji, a tym bardziej w sferze konsumpcji. Istniejące na rynku przedsiębiorstwa państwowe działają na zasadach skomercjalizowanych i wykazują znaczny
stopień niezależności od administracji centralnej. Państwo może mieć wpływ na obsadzenie stanowiska dyrektora państwowego przedsiębiorstwa, ale nie może nakazać mu produkować
tego,na czym poniesie straty. Przedsiębiorstwa na rynku zachowują się konkurencyjnie niezależnie od tego, czy sąjednostkami państwowymi, spółdzielczymi, prywatnymi czy spółkami akcyjnymi.
W praktyce system rynkowy, który jest najbardziej efektywny ze wszystkich dotychczas znanych systemów ekonomicznych niesie jednak szereg zagrożeń, które muszą być ograniczone
przez prawno-ekonomiczne działania państwa. Dlatego też funkcja państwa w gospodarce rynkowej sprowadza się do regulacji prawnych i ekonomicznych, które mają na celu ochronę interesów publicznych przed negatywnymi skutkami działania mechanizmów rynkowych. W szczególności chodzi tu o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym.
Państwo przeciwdziała nadmiememu rozwarstwianiu ekonomicznemu społeczeństwa, tworzeniu się sfer ubóstwa i nędzy, zwalcza bezrobocie, łagodzi konflikty między posiadaczami kapitału a pracownikami, głównie w sferze warunków pracy i płacy, przeciwdziała inflacji,
zwalcza degradację i zatrucie środowiska, przeciwdziała nierównomiernościom ekonomicznym
w rozwoju regionów, dba o rozwój nauki, kultury, oświaty, zdrowia i ustanawia właściwe rozwiązania w zakresie ubezpieczeń i problemów socjalnych. Państwo zajmuje się również problemami bezpieczeństwa, sądownictwa, obrony i polityki zagranicznej.
W niektórych państwach o gospodarce rynkowej infrastruktura socjalna jest znacznie peł
niejsza i efektywniejsza aniżeli w ustroju socjalistycznym, którego naczelnym założeniem była
równość społeczna obywateli.
Pomimo tak pojętego systemu rynkowego, który preferuje efektywność ekonomiczną, kraje
będące w tym systemie cyklicznie odczuwają recesję, co wiąże się zarówno z obiektywnymi
zewnętrznymi warunkami, jak i z popełnionymi błędami w regulacjach prawno-finansowych,
a szczególnie z nadmiemymi uprawnieniami socjalnymi, które obciążają budżet.
Od wyżej opisanego schematu mechanizmu rynkowego w praktyce istnieją różne odstęp
stwa, które zależą od polityki społeczno-gospodarczej danego kraju lub nawet tworzących się
dużych międzynarodowych korporacji bądź porozumień typu kartelu.
W niektórych przypadkach organizacje te wywierają wpływ na gospodarkę (rynek) poszczególnych krajów wbrew polityce gospodarczej rządów tych państw.
Szczególnie obecnie jesteśmy świadkami fuzji szeregu dużych korporacji w różnych dziedzinach przemysłu, które prowadzą do powstania w przyszłości ponadnarodowych olbrzymich
organizacji o dominacji monopolistycznej.
Obcenie nie do końca można przewidywać wszystkie problemy jakie będą wynikały
z funkcjonowania takich makroorganizacji.
Jest pewne, że system rynkowy jako całość będzie się rozwijał w kierunku jego globalizacji,
co stworzy zupełnie nową sytuację na świecie, do której będą się musiały dostosować lokalne
rynki poszczególnych krajów.
Specyficznym zagadnieniem są problemy związane z transformacja ustrojową i gospodarczą
w krajach, które zdecydowały się na zmianę ustroju z gospodarki planowanej na rynkową. Korzystają one wprawdzie z doświadczel'l. państw, które w przyszłości budowały u siebie rynek, ale
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nowe problemy transformacyjne, z którymi musi się uporać
Polska.
Należy jednak podkreślić , że ze względu na charakter energii i jej cechy dziś w żadnym pat1stwie nie ma pełnego rynku energii funkcjonującego według reguł klasycznego rynku.
Sama specyficzna istota energii często wymusza funkcjonowanie naturalnych monopoli
gdzie użytkownicy energii, a zwłaszcza indywidualni jej odbiorcy mają ograniczone swoje prawa wyboru źródła zaopatrzenia.
Państwo często ingeruje na rynku energii poprzez różne stymulacje ekonomiczno-fiansowe
mając na względzie interes przyszłości .
Rónocześnie na światowym rynku energetycznym, zwłaszcza w odniesieniu do surowców energetycznych, niektórzy globalni eksporterzy wpływają na ten rynek poprzez umowy
cenowe, lub limity wydobycia. Przykładem jest tu OPEC i jej interwencja dla wzrostu cen
ropy naftowej .
Ale są również prżykłady odwrotne, które powodują spadek cen. Dopływ na rynek światowy
taniego węgla z Australii i od innych dużych eksporterów, spowodował w ostatnich latach stosunkowo niskie ceny tego surowca co doprowadziło do istotnych perturbacji między innymi
w polskim górnictwie węgla kamiennego.
Te wszystkie problemy wskazują na to, że rynek energii będzie prawie zawsze rynkiem
z pewnymi ograniczeniami z czym należy się liczyć przy jego kreowaniu .
również

3. Stan urynkowienia energii w Polsce
Porównując stan formalno-prawny i ekonomiczny sektora paliwowo-energetycznego w Polsce z wymaganiami rynku dochodzi się do wniosku, że trudno dziś mówić o funkcjonowaniu
rynku energii.
Elementy rynku zostały już wprowadzone w zakresie paliw płynnych, ale struktura tego podsektora powstała przez połączenie Rafinerii Płockiej z CPN wytworzyła na rynku tym koncern
Nafta Polska, który stosunkowo szybko może przejąć funkcje monopolu.
Poza nim pozostała Rafineria Gdańska i małe rafinerie. Większość stacji paliw nie wchodzących w skład CPN, polskich i zagranicznych zaopatruje się w Nafcie Polskiej. A więc koncern praktycznie na rynek oddziaływuj e nie tylko przez własną strukturę.
Z drugiej jednak strony Koncern "Nafta Polska" może być partnerem dla podobnych organizacji zagranicznych, co może pozytywnie wpłynąć na konieczną rozbudowę i unowocześnienie
polskiego przemysłu petrochemicznego.
W zakresie gazu ziemnego jak dotychczas nie wykreowano orientacji prorynkowej. Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA znajduje się obecnie w trakcie spóźnionej restrukturyzacji na wyniki której należy jeszcze poczekać. Regulowane są przez Państwo ceny gazu ziemnego co jest sprzeczne z zasadami rynku.
W zakresie elektoenergetyki najwcześniej podjęto prace nad restrukturyzacją w wyniku, której powstały Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. jako operator systemu, rozwiązano okręgi
energetyczne, usamodzielniając elektrownie i zakłady dystrybucyjne w formie spółek skarbu
państwa. Nie istnieje jednak system rynkowy. Państwo w dlaszym ciągu reguluje ceny na
energię elektryczną, a elektroenergetyka zachowuje się jak monopolista. Prowadzi się jednak
prace zmierzające do organizacji hurtowego rynku energii.
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Przez długi okres czasu jeszcze w niedalekiej przeszłości Panstwo regulowało ceny na zdalną
Nie służyło to budowaniu rynku energii cieplnej .
Węgiel brunatny, związany integralnie z elektrowaniami w całości jest spalany bezpośrednio
w elektrowniach,nie będzie on brał samodzielnie udziału w grze rynkowej .
Dotychczasowa restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego nie doprowadziła do pełnego
urynkowienia węgla między innymi ze względu na pośrednie jego dotowanie i sprzedaż często
po cenach niższych niż koszty jego wydobycia, a także stosowanie upustów cenowych. Natomiast polski węgiel został poddany międzynarodowej grze rynkowej z wynikiem dla niego negatywnym. Jest eksportowany zagranicę po cenach niższych niż koszty jego wydobycia. W kraju
częściowo stracił rynek na rzecz gazu ziemnego i innych nośników energii.
Nie zadowalające rezultaty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, pogrążyły ten
podsektor w zapaści ekonomicznej na co wpłynęły również stosunkowo niskie jego ceny
utrzymywane przez Państwo przez długi okres czasu. Tym samym za zgodą właściciela (Pm1stwa) węgiel pozostawał jako amortyzator inflacji.
Biorąc pod uwagę potrzebę tworzenia rynku energii, dotychczasowe rezultaty restrukturyzacji sektora paliwowo-energetycznego, można uznać za niezadowalające.
Natomiast jeżeli popatrzy się na te rezultaty przez pryzmat długości czasu restrukturyzacji
w porównaniu z państwami Unii Europejskiej to dokonania te nie są już takie małe.
Równocześnie należy uwzględnić tu jeszcze aspekty socjalne, brak kapitału i powolne
tworzenie nowych miejsc pracy, co jest dużą przeszkodą w ekonomicznej restrukturyzacji
tego sektora .
Gdyby jednak sektor paliwowo-energetyczny szybciej osiągnął ekonomizację, to przy wykorzystaniu doświadczeń państw zachodnich możnaby w ciągu 5-8 lat zbudować w tym sektorze
rynek z tymi uwarunkowaniami, które dotyczą energii.
energię Cieplną.

4. Prognoza rynku energii
Biorąc pod uwagę dotychczasowe rezultaty transformacji polskiej energetyki, przewidywane warunki w jakich będzie ona dalej przekształcona, te zarówno społeczne jak i ekonomiczne,
można już dziś przewidywać jak w najbliższym okresie 8-1 O lat ukształtuje się rynek energii.
Znane są również doświadczenia budowy rynku energii w państwach Zachodniej Europy
i dalsze zamierzenia w tym zakresie Unii Europejskiej.
Polska, która kandyduje do Unii Europejskiej będzie musiała szybciej niż to czyniła dotychczas dostosować swoją energetykę do wymogów Unii.
Równocześnie musimy mieć świadomość trudności, które będą się pojawiały w trakcie budowy rynku energii, w znacznym stopniu zliberalizowanego będącego właściwie częścią rynku
zachodnioeuropejskiego.
Liberalizacja rynku energii w Unii Europejskiej została wyraźnie określona w założeniach
unijnej polityki energetycznej . Natomiast w jej praktycznej realizacji i tam istniejąpewne trudności, ale także jest świadomośc, że muszą one stosunkowo szybko być przezwyciężone.
Liberalizacja rynku energii według założeń Unii Europejskiej ma służyć następującym głów
nym celom (EP EU , 1997):
zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego,
- zapewnieniu zrównoważonego rozwoju,
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energetycznej,
ochronie konsumentów w zakresie cen energii, a właściwie obniżeniu jej cen,
polepszeniu komfortu energetycznego społeczeństw,
- zapewnieniu konkurencyjności gospodarki.
W krajach zachodnich, które liberalizują rynek poprzez konkurencje również z udziałem
firm zagranicznych nastąpiły wyraźne zniżki cen gazu, a także energii elektrycznej.
Jest to droga, którą musi przyjąć i polska energetyka. Natomiast efekty u nas nie mogą być
w każdym przypadku od razu oczekiwane.
Budowa rynku energii może w Polsce w pierwszej fazie wywołać nawet pewne zwyżki cen
energii ponieważ stale jeszcze ceny niektórych nosników energii są wyraźnie niższe niż w krajach Unii Europejskiej.
Oczywiście istnieje wyraźna sprzeczność pomiędzy stosunkowo niskimi dochodami polskiego społeczeństwa a przewidywanym wzrostem cen energii co nie będzie ułatwiało kreowaniu rynku energii. W liberalizacji polskiego rynku energii narośnie z czasem drugi kolizyjny
problem, a mianowicie dostęp do naszego rynku zagranicznych dostawców energii, którą mogą
oferować po niższych cenach niż polscy dostawcy. Z jednej strony najprawdopodobniej wywoła
to sprzeciwy społeczne ze strony pracowników polskich spółek energetycznych, ale z drugiej
strony winno to wyzwolić tendencje do obniżki kosztów wytwarzania i dostawy energii.
W przyszłości podobnie może oddziaływać zasada dostępu do sieci podmiotów trzecich
(TPA). Niesie ona ze sobąpewne pozytywne oczekiwania, ale również i pewne zagrożenia. Korzystając z tej zasady monopolista w eksporcie gazu ziemnego do Polski rosyjski Gazprom może
odebrać polskiemu gazownictwu zaopatrzenie w gaz wielko-skalowychjego odbiorców. Jednak
liberalizacja rynku energii nie może być pełna bez respektowania zasady TP A.
N apewno na ostrą konkurencję zewnętrzną będzie wystawiony polski węgiel kamienny, a może
wyjść z niej zwycięsko tylko po uzyskaniu pełnej ekonomizacji jego wydobycia i poprawy jakości.
Przedstawienie dziś przyszłości polskiego rynku energii jest w dużym stopniu zadaniem futurologicznym. Nie jest bowiem trudno określić jak w przyszłości winien funkcjonować rynek
energii, ale równocześnie ma się świadomość różnych uwarunkowań gospodarczych i społecz
nych, które będą towarzyszyły budowie rynku i będą wpływały na jego strukturę i kształt.
Nie bez znaczenia są również energetyczne uwarunkowania międzynarodowe i fakt, że
w Polsce jedynie złoża węgla kamiennego zapewniają pełne zaopatrzenie w ten surowiec.
Rynek energii będzie się kształtował jako równolegle funkcjonujące rynki paliw płynnych,
gazu, energii elektrycznej oraz węgla kamiennego. Węgiel brunatny jest i w przyszłości będzie
paliwem wyłącznie dla zlokalizowanych elektrowni blisko jego złóż.
Można jeszcze wyróżnić rynek ciepła w którym będzie brało udział zarówno ciepłownictwo
zdalne jak i ciepłownictwo lokalne i indywidualne w oparciu o węgiel, gaz ziemny, olej
opałowy, gaz płynny i w mniejszym stopniu o energię elektryczną.
W skali lokalnej będzie wykorzystywana w ciepłownictwie również energia odnawialna.
Węgiel kamienny powinien zakończyć swoją restrukturyzację w latach 2004-2006. To znaczy, że do tego czasu kopalnie winny uzyskać samowystarczalność ekonomiczną.
Cena węgla na rynku winna zostać w pełni uwolniona, będzie ona zróżnicowana zależnie od
kosztów wydobycia. Na rynku utrzyma się węgiel z kopalń o niskich kosztach wydbycia. Kopalnie w których koszty wydobycia będą wysokie, ze względu na brak popytu na ten węgielje
żeli nie obniżą kosztów jego wydobycia będą stopniowo zamykane.
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Polskie górnictwo węgla kamiennego spotyka się z konkurencją węgla importowanego. Bę
dzie to również bodźcem do obniżki kosztów własnych i ekonomizacji kopalń . Węgiel będzie
również poddany konkurencji ze strony gazu oraz w mniejszym zakresie energi odnawialnej .
Aby rynek węgla mógł być efektywny, kopalnie muszą być samodzielne lub zrzeszone
w holdingach. Uśrednianie cen węgla działa przeciw obniżce kosztów wydobycia i ekonomizacji kopalń.
Elektroenergetyka ma szanse stosunkowo szybko wejść w system rynkowy. Podstawą do
tego jest uwolnienie cen energii i dokończenie restmkturyzacji całego podsektora.
Przy sprawnym funkcjonowaniu operatora sieci przesyłowych, najpierw odbiorcy wielkoskalowi, a później nawet indywidualni będą mogli zamawiać dostawy energii elektrycznej u wytwórców za pośrednictwem zakładów dystrybucyjnych lub nawet bezpośrednio .
Ceny energii elektrycznej winny być zróżnicowane głównie w zależności od kosztów jej produkcji i przesyłu.
Po 2005 roku zacznie szybciej rozwijać się elektroenergetyka w oparciu o gaz ziemny, przyczym można przewidywać, że będą to raczej jednostki małe. Część z nich będzie pracowała
w systemie komunalnym na potrzeby miast i gmin.
Stopniowo będzie więc narastać konkurencja dla dużej elektroenergetyki, którą dziś nazywamy zawodową.
Na polski rynek zaczną wkraczać też zagraniczni wytwórcy energii elektrycznej zarówno jako jej
producenci w kraju jak też jako jej eksporterzy do Polski. Będzie to duże wyzwanie dla polskiej
elektroenergetyki, która musi się zmodernizować i równocześnie obniżać koszty wytwarzania.
Można przewidywać, że w zależności od warunków pierwsza elektrownia jądrowa będzie
mogła być zbudowana dopiero około 2020 r.
Rynek paliw płynnychjuż się właściwie rozwija od czasuuwolnienia cen paliw.
Natomiast będzie się on rozwijał w kierunku powstania obok Nafty Polskiej drugiego koncernu w którym będą wytwarzane i rozprowadzane paliwa.
Wzrastać będzie też ilość stacji paliw, które nie będą własnością tych koncernów, w tym
także będą stacje zagranicznych koncernów naftowych.
Można przewidywać też, że po 20 l O r. zostaną w Polsce zbudowane nowe rafinerie w tym
również należące do zachodnich koncernów naftowych. Rynek paliw płynnych będzie się w Polsce rozwijał jako rynek w pełni konkurencyjny.
Po 2003 roku w zużyciu gazu ziemnego będzie malał udział gazu z polskich złóż, natomiast
będzie wyraźnie wzrastał import gazu z tradycyjnego obszaru rosyjskiego, a to szczególnie ze
względu na budowany obecnie gazociąg .
W najbliższych latach musi być rozwiązany problem dywersyfikacji importu gazu ziemnego
co ma ważne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i uniknięcia monopolistycznej pozycji na polskim rynku gazu rosyjskiego .
Możliwość pokrycia polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny w 25-40% z Zachodu
wiąże się z kosztami budowy gazociągu z Morza Północnego do Polski. Nie ma jeszcze koncepcji finansowania tej inwestycji. Jest to jednak problem, który musi być rozwiązany w pierwszej
dekadzie XXI wieku.
Poza wszystkim trudność polega na tym, że kraje eksploatujące gaz ziemny z Morza Północ
nego nie mają właściwie interesu dostarczania go do Polski w sytuacji gdy Zachodnia Europa
jako całość stara się o większe dostawy gazu rosyjskiego.
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Należałoby rozpatrzeć także

i inne warianty demonopolizacji dostaw gazu rosyjskiego.
Warunkiem pełnego urynkowienia podsektora gazujest uwolnienie jego ceny, a także zakoń
czenie restrukturyzacji gazownictwa. Optymalnym rozwiązaniem byłaby struktura holdingowa
z odrębnością dystrybucyjnych zakładów gazowniczych i sieci przesyłowej.
Liberalizacja polskiego rynku gazu spowoduje wejście na nasz rynek zagranicznych dostawców gazu, którzy przez dostępność do systemu przesyłowego zaczną zaopatrywać najpierw
wielkoskalowych odbiorców, a w późniejszym okresie ta kże drobnych odbiorców w tym również gospodarstwa domowe. Wymusi to dalszą ekonomizację polskich dostawców i spadek cen
gazu.
Są to jednak problemy złożone o wielorakiej konsekwencji dla bezpieczeństwa energetycznego dlatego muszą być bieżąco monitorowane i analizowane.
W sytuacji międzynarodowej konkurencji urynkowienie polskiej energetyki z równoczesnym urealnieniem cen poszczególnych rodzajów energii, które winno mieć podstawę w ekonomii poszczególnych podmiotów gospodarczych stwarza szanse dla rozwoju energetyki i równocześnie zabezpieczy konsumentów przed nieuzasadnionym wzrostem cen energii.
A zatem prawidłowe funkcjonowanie rynku energii jest w interesie zarówno wytwórców,
dostawców jak i użytkowników energii. Jest to również zgodne z wysiłkami Unii Europejskiej
podjętymi dla liberalizacji rynku energii.
Polski konsument energii uzyska szansę wyboru dla siebie optymalnej opcji energetycznej
w zależności od potrzeby i możliwości finansowych.
Rynek energii stworzy też lepsze wanmki dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, rozwoju lokalnej energetyki w miastach i w gminach, a także wpłynie na wzrost efektywności energetycznej.
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Propozycje ONZ w zakresie klasyfikacji zasobów i ochrony środowiska
na terenach górniczych
Słowa

kluczowe

Klasyfikacja zasobów- ochrona .środowiska- zarządzanie środowiskiem
Streszczenie
Dyskusja podjęta w ramach ONZ na temat klasyfikacji zasobów i wpływu górnictwa na śro
dowisko zaowocowała w opracowaniu propozycji międzynarodowej ramowej klasyfikacji zasobów (UNFC) i wytycznych dla górnictwa odnośnie ochrony środowiska. Proponowana mię
dzynarodowa klasyfikacja zasobów (UNFC) jest zgodna z klasyfikacją polską (tab. l) i może
być równolegle z nią stosowana. Opracowane wytyczne dla gómictwa odnośnie ochrony śro
dowiska przedstawiają uporządkowany system działań w zakresie zarządzania środowiskiem na
terenach górniczych. Zarówno międzynarodowa klasyfikacja zasobów jak i wytyczne dla górnictwa odnośnie ochrony środowiska sąjeszcze przedmiotem dyskusji w celu ustalenia ich ostatecznej formy, ale już obecnie zasługują na uwagę w związku z dyskusją nad nowelizacjąprawa
geologicznego i gómiczego
l.

Wstęp

Globalizacja działalności gospodarczej i jej skutków w odniesieniu do środowiska przyrodniczego jest podstawą dla podejmowania przez Organizację Narodów Zjednoczonych prób wypracowania jednolitych zasad postępowania. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone prace
dotyczące:

l)
2)

międzynarodowej

klasyfikacji zasobów,
górnictwa na środowisko,
gdyż ich efektem są propozycje ustaleń międzynarodowych. Nie mają one i nie mogą mieć
charakteru obligatoryjnego, nie mniej zaleca się ich wykorzystywanie przez kraje człon
kowskie.
Wyniki tych prac są w Polsce mało spopularyzowane, a zasługują na uwagę , zwłaszcza
w związku z wprowadzaniem zasad gospodarki rynkowej i pracami nad nowelizacją prawa geologicznego i górniczego.
oddziaływania
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Autor z ramienia Ministerstwa Środowiska bierze udział od kilku lat w tych pracach, co
do przedstawienia dotychczasowych ich wyników.

upoważnia

2.

Międzynarodowa

klasyfikacja zasobów

Próby ujednolicenia klasyfikacji zasobów w skali międzynarodowej podejmowane są w ramach ONZ od dawna. Zaowocowały one opracowaniem klasyfikacji zasobów rud uranu przez
Międzynarodową Agencję Energii Atomowej [6]. Zaproponowana w 1979 roku przez grupę ekspertów ONZ klasyfikacja zasobów złóż kopalin stałych nie została szerzej zaakceptowana [4].
W 1991 roku z inicjatywy Niemieckiej Służby Geologicznej [8] w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE) podjęte zostały prace nad międzynarodową klasyfikacją zasobów
opartą na nieco innych zasadach niż wcześniej proponowane, określanąjako "trójwymiarowa".
Ideą przewodnią tej klasyfikacji jest podział zasobów według trzech kryteriów:
l) atrakcyjności technicznej i ekonomicznej złoża,
2) dokładności oceny warunków technicznych i ekonomicznych zagospodarowania złoża,
3) stopnia geologicznego poznania złoża.
W przeciwieństwie do poprzednich i dotychczas stosowanych klasyfikacji nacisk położony
został przede wszystkim na kryteria ekonomicznej oceny złoża, które leżą u podstaw decyzji
o jego zagospodarowaniu. Jest sprawą oczywistą, że dla podejmowania takich decyzji nieodzowny jest odpowiedni stopień zbadania złoża. Sama dokładność geologicznego zbadania
złoża jest jednak w warunkach rynkowych, nie wystarczająca dla podejmowania decyzji o jego
zagospodarowaniu.
Na kilku kolejnych spotkaniach grupy roboczej ECE złożonej z przedstawicieli państw
członkowskich ONZ, które miały miejsce w Berlinie (1994 r.), Hannowerze (1995) i Genewie
(1995, 1997) uzgodniona została ostateczna wersja propozycji klasyfikacji [21 ], określanej jako
"ramowa" (UNFC), która poddawanajest testowaniu w poszczególnych krajach w celu uzgodnienia jej ostatecznej formy. Na spotkaniach w Krasnojarsku (1996) i Porto (1997), poświęco
nym dyskusji na temat zasad prawodawstwa górniczego, dyskutowane były zagadnienia proponowanej klasyfikacji z punktu widzenia przepisów prawnych.
Głównymi problemami związanymi z opracowaniem propozycji klasyfikacji międzynaro
dowej są:
- sformułowanie klasyfikacji w taki sposób, by była ona nie sprzeczna z dotychczasowymi
klasyfikacjami obowiązującymi w poszczególnych krajach,
- uzgodnienie z klasyfikacją stosowaną w krajach anglosaskich, wzorowaną na opracowanej przez Institution ofMining and Metallurgy w Wielkiej Brytanii [2, 7], i proponowanej przez
komitet wykonawczy Council ofthe Mining and Metallurgical Institutions (CMMI 1 ).
Prace nad międzynarodową klasyfikacją i jej porównanie z klasyfikacją stosowaną w Polsce
były wcześniej kilkakrotnie prezentowane [5, 11, 12, 14, 15, 17, 18], przed ostatecznymj jej sformułowaniem.

1
Australasian !MM, Canadian !MM, Gcological Socicty of South Africa. IMM (Wk. Brytania)Thc Mining,
Gcological and Mctallurgical lnstitc of lndia. Thc Mining and Proccssing lnstitutc of Japan, Thc Socicty for Mining.
Mctallurgy and Exploration (SME) Thc South African !MM, Thc lnstitutc of Matcrials, Thc lnstitution of Mining
Enginccrs, Thc Mincrals, Metais and Material s Socicty
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Ideęklasyfikacji międzynarodowej ilustruje rysunek l . Wyróżnia się trzy "osie" klasyfikacji:
E- Economic (kryterium atrakcyjności ekonomicznej i technicznej) z trzema klasami:
l. Economic (możliwe do zagospodarowania).
2. Potentially Economic (możliwe do zagospodarowania w przyszłości).
3. lntrinsically Economic (przypuszczalnie, z założenia, możliwe do zagospodarowania).
F- Feasibility (kryterium dokładności oceny warunków technicznych i ekonomicznych zagospodarowania złoża):
l. Feasibility Study andlor Mining Report (szczegółowy projekt zagospodarowania złoża
i warunków techniczno-ekonomicznych eksploatacji, plan ruchu i operat ewidencyjny zasobów.
2. Prefeasibility Study (odpowiednik projektu zagospodarowania złoża) .
3. Geological Study (ocena geologiczno-gospodarcza).
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Rys. l. Proponowana mi<;dzynarodowa ramowa klilSytikacja zasobów
Fig. l. Unitcd Nations Framcwork classitication o f rcsourccs/rcscrvcs
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G- Geological (Stopień geologicznego zbadania złoża):
l. Detailed Exploration (odpowiednik kategorii A+ B).
2. Generał Exploration (odpowiednik kategorii CI niekiedy częściowo C2).
3. Prospecting (odpowiednik kategorii Dl i C2).
4. Reconaissance (odpowiednik kategorii D2 i E).
Wyróżniane klasy zasobów zostały ściśle zdefiniowane.
Wyróżniane kategorie zasobów określane są za pomocą trzy cyfrowego kodu w kolejności:
E- F- G
Dodatkowo używane są terminy zapożyczone z klasyfikacji anglosaskiej i wygodne w stosowamu:
Resources- zasoby geologiczne (określane na podstawie kryteriów geologicznych),
Reserves -zasoby- zapasy określane na podstawie kryteriów technicznych i ekonomicznych możliwości wydobycia, odpowiadające w zasadzie zasobom przemysłowym, ale w ostatecznej propozycji klasyfikacji uzgodnionej z CMMI odpowiadające nawet zasobom "odzyskiwalnym"- produktu handlowego po procesie wzbogacania.
Różne rozumienie pojęcia "reserves" powinno znaleźć wyraz w ich rozróżnieniu na stwierdzane "in situ" (w złożu) i odzyskiwalne. Odpowiedni wniosek odnośnie potrzeby takiego rozróżniania został zgłoszony na ostatnim spotkaniu w Genewie (w 1999 r) przez delegację polską.
Położenie nacisku na odzyskiwaluość zasobów i kryteria ekonomicznej ich oceny wynika
z wymagań instytucji związanych z finansowaniem eksploatacji. Stanowisko CMMI w sprawie
propozycji klasyfikacji, co wielokrotnie było podkreślane w dyskusji, jest podyktowane wymaganiami banków i giełdy.
Teoretycznie możliwe jest wyróżnianie wszystkich kategorii zasobów, jednakże w praktyce
zaawansowana ocena atrakcyjności ekonomicznej złoża i prawidłowa ocena ekonomicznych
i technicznych warunków jego zagospodarowania są możliwe dopiero przy odpowiedniej
dokładności geologicznego rozpoznania. W praktyce prowadzi to do podziału zasobów przedstawionego w tabeli l. Zawiera ona proponowane nazewnictwo wydzielanych grup zasobów
(w podstawowej wersji anglojęzycznej) i porównanie ich z wydzielanymi kategoriami i grupami
zasobów w klasyfikacji polskiej.
Klasyfikacja polska w zasadzie jest nie sprzeczna z proponowaną międzynarodową [ 14,
15, 16, 17, 18]. Wymaga niewielkich modyfikacji definicji wyróżnianych kategorii i grup zasobów. Zmodyfikowany nieco powinien być natomiast sposób stosowania dotychczasowej
klasyfikacji:
l. Głównym przedmiotem zainteresowania w klasyfikacji międzynarodowej są "reserves"
a zatem zasoby przemysłowe i wyraźnie rozróżnia się zasoby które można określić jako przewidywane i stwierdzone. Zasoby przemysłowe określane dotychczas w Polsce w projektach zagospodarowania złoża spełniają tylko wymagania przewidywanych i tak powinny być traktowane
i nazywane. Zasoby przemysłowe stwierdzone, poza wysokim stopniem ich geologicznego rozpoznania (w kategorii A i ewentualnie B) powinny być określane na podstawie szczegółowej
oceny warunków technicznych i ekonomicznych eksploatacji. Jest to możliwe dopiero na etapie
opracowywania planów ruchu zakładu górniczego przy uwzględnieniu aktualnego biznes planu.
Sposób takiej oceny przedstawiony został przez J. Sznurawę [19, 20].
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Tabela l . Porównanic polskiej klasyfikacji zasobów i proponowanej ramowej

mi~dzynarodowcj

(UNFC)

Tablc l . Comparison ofpolish and Unitcd Nations Framcwork rcsourccs/rcserves class iti cation
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Kwestią otwartą jest wyróżnianie obok zasobów przemysłowych ("in situ"- w złożu)
zasobów odzyskiwalnych-handlowych.
3. Zakwalifikowanie części zasobów jako przemysłowe powoduje łączne potraktowanie pozostałych zasobów jako geologiczne bez ich rozdzielenia. Wynikają z tego dwa wnioski:
a) wyróżnienie zasobów przemysłowych i niezaliczonych do przemysłowych zastępuje podział na bilansowe i pozabilansowe, a zatem ten podział na etapie opracowywania PZZ nie powinien być już stosowany. W klasyfikacji międzynarodowej (UNCF) zasoby niezakwalifikowane do przemysłowych obejmują łącznie zasoby nieprzemysłowe i pozabilansowe wyróż
niane w klasyfikacji polskiej;
b) zrewidowany powinien być sposób wydzielania zasobów pozabilansowych i nieprzemysłowych . Praktyka stosowania klasyfikacji polskiej prowadzi do wniosku, że kryteria wydzielania zasobów pozabilansowych powinny być bardzo zaostrzone, i wydzielanie tej grupy zasobów, o wątpliwej możliwości zagospodarowania w przyszłości, bardzo ograniczone.
W tabeli 2 i 3 przedstawiony jest przykładowo podział zasobów kopalni Jas-Mos w ujęciu
klasyfikacji międzynarodowej [16].
Na ostatnim spotkaniu w Genewie w 1999 przedyskutowano wyniki testowania proponowanej klasyfikacji międzynarodowej w poszczególnych krajach oraz kolejną wersję uzgodnień
z klasyfikacją stosowaną w krajach anglosaskich, prezentowaną przez CMMI, wraz z korektą
i uściśleniem stosowanych definicji. W szeregu krajów trwają prace nad adaptacją proponowanej ramowej klasyfikacji międzynarodowej do warunków miejscowych. Wśród 48 krajów
uczestniczących w dyskusji na temat UNCF w żadnym nie spotkała się ze sprzeciwem, aczkolwiek stwierdzane są bądź potrzeby dostosowania do niej klasyfikacji narodowej, bądź wprowa-
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Tabela 3. Zasoby złoża Wl(gla kamiennego KWK ,,Jas-Mos" szacowane na etapic opracowywania PZZ (w milionach ton)
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dzenia w niej modyfikacji (sygnalizowane np. przez Indie). W niektórych krajach klasyfikacja ta
została już wprowadzona np. w Finlandii, Ukrainie.
W Polsce możliwość wprowadzenia klasyfikacji międzynarodowej lub stosownie klasyfikacji polskiej w sposób przewidziany w tej klasyfikacji powinny być uwzględnione przy
formułowaniu znowelizowanego prawa geologicznego i górniczego oraz przepisów wykonawczych.
3. Ochrona

środowiska

na terenach górniczych

Przekształcenia środowiska

odczuwalne w skali globalnej zwróciły już dawno uwagę nakokompleksowych uregulowań międzynarodowych. Za ich początek uważa się Raport
Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta "Człowiek i jego środowisko " z 26 maja 1969. Został on
opracowany w wyniku rezolucji XXIII Sesji ONZ która zwróciła uwagę, na zagrożenia dla śro
dowiska i przyszłego życia na ziemi w wyniku eksplozji demograficznej, rozwoju przemysłu,
bezplanowej urbanizacji, intensywnego rozwoju rolnictwa.
W ślad za raportem U Thanta zorganizowana została w 1972 r. specjalna konferencja
w Sztokholmie poświęcona zagadnieniom ochrony środowiska . Zwrócono na niej uwagę że
ochrona środowiska powinna należeć do podstawowych funkcji państwa, które powinno prowadzić politykę ochrony środowiska przez ustanawianie odpowiednich przepisów prawnych.
W wyniku konferencji opracowany został zbiór zasad jakimi należy się kierować w polityce
nieczność
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ochrony środowiska, przedstawiony w formie "Deklarację Konferencji ONZ w sprawie środo
wiska", uchwalonej 16 czerwca 1972 r. i przekazanej poszczególnym państwom.
Deklaracja Sztokholmska nie jest aktem prawnym, nie mniej jest dokumentem przyjętym
przez ONZ i przez to obligującym państwa członkowskie to postępowania w myśl zawartych
w niej zasad.
Zw ró cić wypada uwagę przede wszystkim na dwie zasady:
Zasada 5 "Nie dające się odnowić zasoby Ziemi muszą być tak wykorzystywane by ustrzec
je przed niebezpieczeństwem ich wyczerpania w przyszłości i zapewnić równomierny podział
dla całej ludności " .
Zasada 14 "Racjonalne planowanie jest podstawowym instrumentem godzenia wszelkich
konfliktów między potrzebami rozwoju a potrzebami ochrony i poprawy środowiska" .
Kolejnym krokiem w kierunku unormowania spraw ochrony środowiska w skali międzyna
rodowej była konferencja w Rio de Janeiro zorganizowana w 1992 roku, znanajako "Szczyt Ziemi". W wyniku jej obrad opracowana została "Agenda 21" [l] jako program zarządzania środ
owiskiem w 21 stuleciu. Zwraca ona przede wszystkim uwagę na potrzebę "zrównoważonego
rozwoju" i przedstawiajego zasady. Weryfikacja tych zasad dokonana na specjalnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku (UN Earth Summit +5) potwierdziła ich aktualność
i celowość ich stosowania.
Polska jako sygnatariusz porozumień międzynarodowych i członek ONZ jest zobowiązania
do stosowania zalecanych zasad ochrony środowiska zawartych w przedstawionych wy żej deklaracjach i uchwałach i przestrzegania postanowień ratyfikowanych umów i konwencji mię
dzynarodowych.
Górnictwo i jego wpływ na środowisko jest od dawna przedmiotem zainteresowania szeregu
agend ONZ, w szczególności UNEP (United Nations Environmental Programme z siedzibą
w Nairobi) działającemu w porozumieniu z Departamentem Spraw Gospodarczych i Społecz
nych (UNDESA-UN Department of Economic and Social Affairs w Nowym Jorku) i przy
współdziałaniu UNESCO (UN Educational, Scientific and Cultural Organization z siedzibą
w Paryżu) . Motywem przewodnim działań jest stwierdzenie, że górnictwo jest źródłem :
l) dobrobytu, szczególnie w krajach rozwijających się,
2) degradacji środowiska przyrodniczego (fizycznego) i społecznego jeśli nie jest poprawnie zarządzane .
Efektem zainteresowania ta problematyką jest opracowywanie wytycznych dla górnictwa
odnośnie ochrony środowiska.
W latach 1979- 1984 z inicjatywy Akademii Nauk i Ministerstwa Geologii ZSRR zrealizowany został w ramach UNESCO i UNEP wspólny projekt badawczy "Ochrona litosfery jako
składnika środowiska" a następnie projekt FP/61 07-86-0 l "Geologia i środowisko". Wynikiem
podjętych prac było opublikowanie szeregu monografii i trzy tomowego międzynarodowego
podręcznika "Geologia i środowisko". Jego tom drugi, "Górnictwo a środowisko geologiczne"
("Mining and the geoenvironment", UNESCO-UNEP, 1989), przygotowany został przez mię
dzynarodową grupę roboczą "Wpływ górnictwa i związanej z nim działalności na środowisko",
pracującą pod kierunkiem G. S. Vartanyana [22] .
W 1991 r. zorganizowana została konferencja w Berlinie, której rezultatem było opracowanie zasad postępowania górnictwa w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, znanych jako
"Zasady berlińskie" ("Berlin Guidelines"). Określają one tylko w sposób bardzo ogólny zasady
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w działalności górniczej w odniesieniu do środowiska. Ich rozwi"Environrnental Guidelines for Mining Operations", opublikowane w 1994 r przez
UNEP, jako realizacja postulatów "Agendy 21" odnośnie potrzeby opracowywania wytycznych
wykorzystywania zasobów środowiska. Są one rodzajem przewodnika zawierającego prezentację zasad rozsądnego zarządzania środowiskiem, przeznaczonego dla organów administracji
państwowych, przedsiębiorstw górniczych, praktyków i rnenadżeów, który może być wykorzystywany, modyfikowany i udoskonalany w zależności od potrzeb poszczególnych krajów [9].
Podjeta została też popularyzacja tych zasad [l 0]. Kilkuletni okres jaki upłynął od ich ogłoszenia
wykazał potrzebę jego aktualizacji, w szczególności dostosowania do potrzeb krajów rozwijających się. W związku z tym podjęte zostały przez UNDESA i UNEP prace nad ich aktualizacją i w 1999 r. w kooperacji z Carl Duisberg Geselschaft e.V zorganizowana została konferencja międzynarodowa w Berlinie poświęcona dyskusji nad proponowaną wersją wytycznych
[3] i wypracowaniu zaktualizowanej proponowanej wersji Zasad postępowania górnictwa w odniesieniu do środowiska. Uczestnikami konferencji byli zaproszeni przez UNDESA i UNEP
przedstawiciele krajów członkowskich ONZ. Autor reprezentował Polskę z ramienia Ministra

jakimi

należy się kierować

nięciem jest

Środowiska.

W skali ogólnoświatowej rysuje się wyraźny podział górnictwa na:
- "wielkoprzemysłowe", reprezentowane przez duże kompanie i przedsiębiorstwa górnicze, prowadzące masową, wielkoskalową eksploatację,
- "małe", chałupnicze (small rnining, artisanial mining).
W górnictwie chałupniczym , według oceny UNDESA, zatrudnionych jest w skali świato
wej około 13 milionów ludzi co stanowi 30% ogółu zatrudnionych w górnictwie. Byt około
60-100 mln ludzi zależy od tego górnictwa (członkowie rodzin, dostawcy). Często jest to eksploatacja prowadzona przez indywidualne osoby lub "przedsiębiorstwa rodzinne". Jest ono poważnym źródłem dochodów dla ludności miejscowej, a niekiedy także dla budżetu państwa .
Zarazem stwarza poważne problemy:
- ekologiczne: często powoduje naruszanie lub nawet poważne zniszczenia pierwotnych
ekosystemów, wylesienie, jest źródłem skażeń środowiska, w szczególności rtęciowego z powodu powszechnie stosowanej amalgamacji w górnictwie złota ,
- socjalne: związane z nieprzestrzeganiem praw człowieka, zatrudnianiem kobiet i dzieci,
kryminalizacją,

- w zakresie warunków zdrowotnych sprzyja szerzeniu się chorób (malarii chorób wenerycznych, AIDS),
- w zakresie bezpieczeństwa pracy z powodu częstego nieprzestrzegania nawet elementarnych jego zasad.
Poważnym problemem jest usuwanie skutków takiego górnictwa i rekultywacja opuszczonych terenów eksploatacji. Dotyczy to także górnictwa historycznego. Tylko w USA istnieje
560 000 opuszczonych miejsc dawnej eksploatacji z czego 230 000 wymaga zabezpieczenia i rekultywacji, których koszt ocenia s ię na ponad 500 mld dolarów.
W górnictwie "wielkoprzemysłowym", wywodzącym się z krajów o wielowiekowych tradycjach technicznych, właściwe jego działania w stosunku do wyrnagań ochrony środowiska
i zrównoważonego ekorozwoju są regulowane prze ustabilizowane prawodawstwo górnicze
i ochrony środowiska. Problematyka ochrony i zarządzania środowiskiem w przypadku takiego
górnictwa jest na ogół dobrze rozwiązywana. Ponadto ważną rolę odgrywa wysoki poziom
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"świadomości ekologicznej" i działań nieformalnych wynikających z dbałości przedsiębiorstw
górniczych o właściwy ich obraz w odbiorze publicznym i relacjach ze społecznościami lokalnymi.
Dyskutowane wytyczne adresowane są przede wszystkim do rządów i organizacji pozarządowych w krajach w których górnictwo chałupnicze odgrywa istotną rolę gospodarczą
i w których istnieje niedostatek odpowiednich instrumentów prawnych i ekonomicznych dla realizacji zasad ochrony środowiska i ekorozwoju. W krajach rozwiniętych mają one znaczenie
porządkujące sposób podejścia do rozwiązywania problemów sozologicznych. Zwraca sitt
przede wszystkim uwag(( na konieczność systematycznego podejścia do rozwiązywania problemów związanych z oddziaływaniem górnictwa na środowisko, za pośrednictwem systemu
zarządzania środowiskiem (Environmental Management System EMS), który powinien obejmować:

- ocenę stanu środowiska i oddziaływania na środowisko (Environmental Impact
Assessment- ETA i Environmental Impact Statement- EIS),
- program zarządzania środowiskiem i monitoringu, w tym także likwidacji skutków eksploatacji i rehabilitacji środowiska,
- oceny realizacji działań w zakresie ochrony środowiska i stanu ochrony, bieżące i okresowe (Environmental Performance Evaluation- EPE, Environmental Audit).
Podstawą dla realizacji działań w zakresie zarządzania środowiskiem powinna być grupa norm
ISO 14000.
Podkreśla się rolę dialogu i współpracy ze społecznościami lokalnymi, nie tylko w fazie
uzgodnień, ale także realizacji działań w zakresie ochrony środowiska. Na tym polu ogromną rolę odgrywają wszelkie nieformalne działania i inicjatywy podejmowane przez przedsiębiorcę górniczego, popularyzacja działań podejmowanych odnośnie ochrony i zarządza
nia środowiskiem i tworzenie w ten sposób pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa. Podkreślane jest bardzo silnie ścisły związek oddziaływania górnictwa na środowisko i skutków
społecznych jego działalności, ujawniające się szczególnie ostro w okresie likwidacji zakładów górniczych.
Zwraca się również uwagę na konieczność stsowania odpowiednich instrumentów ekonomicznych a w szczególności tworzenia funduszy na rehabilitację środowiska, zwłaszcza po zakończeniu eksploatacji.
Na tle wytycznych ONZ odnośnie ochrony środowiska w górnictwie rozwiązania istniejące
w Polsce można ogólnie uznać za zadawalające, aczkolwiek działania w tym zakresie nie do
końca podejmowane są w sposób uporządkowany. Prowadzone prace nad nowelizacją prawa
geologicznego i górniczego stwarzają okazję do stworzenia podstaw formalnych dla usprawnienia systemu zarządzania środowiskiem w związku z eksploatacją złóż kopalin. Przede
wszystkim sprecyzowane powinny być wymagania odnośnie zakresu przedstawianych zagadnień związanych z ochroną środowiska w dokumentacji geologicznej złoża, ocenie oddziaływania na środowisko, projekcie zagospodarowania złoża i planach ruchu [ 13]. W szczególności sprecyzowane powinny być relacje między OOŚ i PZZ. Wytyczne ONZ dostarczają w tym
zakresie propozycje rozwiązań warte uwzględnienia.
Wytyczne, których wstępna propozycja przedstawiona została przez UNDESA i UNEP na
spotkaniu w Berlinie w listopadzie 1999 r. były jeszcze przedmiotem dyskusji Na jej podstawie
i na podstawie uwag przedstawionych przez delegacje poszczególnych krajów ustalona zostanie
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ich ostateczna forma. Z wytycznymi i dyskusją na ich temat można zapoznać się za pośrednic
tweminternetupod adresem: http:// www. natural-resources.org/environment.
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United Nations proposais of reserves/resources classification
and environmental guidelines for mining
Abstract
International discussion arranged by UN agencies allow to formulate the proposais of
"United Nations Framework Classification ofResources/reserves" (UNCF) and "Environmental
Guidelines for Mining". UNCF is confonnable with the polish classification of rsources and
reserves, as presented in tab. l, and can be easly applied (tab. 2 and 3). The "Environmental
Guidelines for Mining" present the comprehensive approach to environment management. The
final form ofthe both UNFC and "Environmental Guidelines" are still discussed but nevertheless
they should be considered in the polish geological and mining law.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemncj 2000, s. 123-130

Stanisław

STACHOWICZ

KWK Bogdanka S.A., Puchaczów

Od restrukturyzacji do prywatyzacji KWK "Bogdanka" S.A.
Słowa

kluczowe

Górnictwo podziemne-

węgiel

kamienny - restrukturyzacja - p1y watyzacja

Streszczenie

KWK "Bogdanka" S.A. na początku lat dziewięćdziesiątych skazana była na ekonomiczną
i prawną zagładę, podstawowym powodem tej sytuacji było wstrzymanie finansowania dokoń
czeniajej budowy przez Rząd. Program ratunkowy opracowany przez kopalnię, w ramach programu restrukturyzacji pozwolił dokończyć inwestycje i stworzyć podstawy do dalszej egzystencji. Sukcesywnie realizowane jego założenia pozwoliły przedsiębiorstwu już w 1995
osiągnąć dodatni wynik finansowy netto. Aktualnie Bogdanka do najlepsza kopalnia w branży
o ustabilizowanej sytuacji finansowej , z dobrymi perspektywami na przyszłość. Planowany pilotażowy proces prywatyzacji kopalni w 2000 roku, ma szansę być wzorcem skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa oraz dalszych przemian własnościowych branży węgła kamiennego
w Polsce.
l.

Wstęp

Sytuacja ekonomiczna występująca w kraju pod koniec lat osiemdziesiątych spowodowała
wstrzymanie finansowania inwestycji związanych z budową kopalń w Lubelskim Zagłębiu
Węglowym. Zbiegło się to w czasie z otrzymaniem przez Bogdankę statusu przedsiębiorstwa samofinansuj ącego się w zakresie podtrzymania produkcji i budowy niezbędnego potencjału wydobywczego .
Podkreślenia wymaga fakt, że kopalnia Bogdanka uzyskiwała wówczas dopiero ok. 50% docelowej zakładanej zdolności wydobywczej oraz cenę węgla surowego na poziomie 30% kosztu
produkcji (brak zakładu przeróbki mechanicznej). Wypracowanie we własnym zakresie środ
ków na rozwój i bieżące odtworzenie zasobów przygotowanych do wybierania dla nowej kopalni o ograniczonej zdolności wydobywczej wydawało się rzeczą niemożliwą bez pomocy
finansowej Państwa.
Wobec niemożliwości uzyskania kredytów bankowych finansujących bieżącą działalność
kopalni, ze względu na całkowity brak płynności finansowej, Bogdanka w tej sytuacji mogła tylko zmierzać do ekonomicznej, prawnej i fizycznej upadłości. Kopalnia "Bogdanka" znalazła się
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w grupie najbardziej nieefektywnych kopalń węgla kamiennego. Sytuację tą pogłębiały dodatkowe uwarunkowania tj. brak stałych odbiorców węgla, bardzo niska jego jakość, oraz zapasy na
hałdzie, sięgające rekordowej ilości- 330 000 ton.
Decyzja, co dalej z Bogdanką leżała w zasadzie w rękach ministerialnych, był już przygotowany projekt uchwały Rządu o likwidacji Bogdanki.
W tej sytuacji pracownicy kopalni i kadra kierownicza mieli prostą alternatywę albo czekać
biernie na decyzje o unicestwieniu Bogdanki i pozbawieniu tym samym środków do życia kilka
tysięcy pracowników wraz z ich rodzinami, albo podjąć ryzykowną próbę, uznawaną wtedy
przez wiele osób za kosmiczną ułudę- uratowania Bogdanki. Wybrano to drugie rozwiązanie.
Kadra kierownicza przy akceptacji większości pracowników oraz organizacji związków zawodowych opracowała program ratunkowy dla Kopalni. Program ratunkowy, który wymagał dalszych kilkuletnich wyrzeczeń od nas wszystkich, zakładał kompleksową restrukturyzację we
wszystkich dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. Miał on jednak podstawową zaletę akceptowaną przez: wszystkich pracowników, wierzycieli i przedstawicieli organu założyciel
skiego - za cel strategiczny realizacji programu przyjęto uzyskanie przez Bogdankę rentowności na przestrzeni kilku najbliższych lat i zakończenie inwestycji- dokończenia budowy kopalni.
2. Program restrukturyzacji kopalni zakładał

działania

w kilku

płaszczyznach:

l. Techniczno-technologicznej i inwestycyjnej:
a) zmianę technologii wydobycia z systemu "do pola" na system "od pola",
b) modernizację procesu eksploatacji węgla w celu uzyskania wzrostu koncentracji wydobycia,
c) zakończenie budowy zakładu mechanicznej przeróbki węgla,
d) unowocześnienie parku maszyn i urządzeń górniczych,
e) zwiększenie wydajności i poprawęjakości węgla.
2. Organizacyjnej i majątkowej:
a) wydzielenie wszelkiej działalności poza wydobywczej (nie związanej bezpośrednio z wydobyciem węgla) w formie wyodrębnionych spółek prawa handlowego,
b) zbycie zbędnego majątku nieprodukcyjnego i socjalnego,
c) uporządkowanie spraw związanych z własnością nieruchomości,
d) gruntowna zmiana organizacji wewnętrznej przedsiębiorstwa w kierunku dostosowania
jej do realizacji nowej strategii,
e) zmiana systemu podejmowania decyzji i motywacji pracowników,
t) zmniejszenie zatrudnienia w formach akceptowanych społecznie,
g) wprowadzenie nowej, efektywnej polityki szkoleniowej dla wszystkich pracowników,
a w szczególności kadry menedżerskiej.
3. Ekonomiczno-finansowej:
a) przeprowadzenie pełnego oddłużenia przedsiębiorstwa,
b) wprowadzenie systemu controlingu i budżetowania kosztów,
c) uzyskanie rentowności wydobycia oraz stabilnej sytuacji finansowej,
d) poprawę struktury aktywów przedsiębiorstwa,
e) uzyskanie płynności finansowej oraz zdolności kredytowej.
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4. Pozycji na rynku i pozytywnych relacji z otoczeniem:
a) zawarcie długoterminowych umów z wiarygodnymi odbiorcami węgla, zapewniającymi
korzystną sprzedaż produkcji węgla,
b) stworzenie możliwości eksportu węgla na rynki wschodnie (państwa WNP),
c) zmiana wizerunku kopalni na przyjazną dla otoczenia,
d) nawiązanie dobrej współpracy z okolicznymi gminami,
e) dbałość o ochronę środowiska,
f) współfinansowanie działalności na rzecz rozwoju kultury i sportu w makroregionie,
g) pozytywne kreowanie przedsiębiorstwa w mediach.
3. Realizacja programu restrukturyzacji w latach 1989-1998

3.1. W zakresie działalności techniczno-technologicznej
i inwestycyjnej
Zmiana technologii wybierania złoża. Istotna poprawa wielkości wydobycia z jednej
w kopalni "Bogdanka" po roku 1990, kiedy to rozpoczęto stopniową zmianę kierunku eksploatacji z systemu o kierunku "do pola" (z wykonaniem chodników przyścianowych wraz ze ścianą i ich utrzymywaniem po przejściu ściany), na system eksploatacyjny o kierunku "od pola" z wcześniejszym wykonywaniem chodników przyśc iano
wych i ich likwidacją wraz ze ścianą. Pierwszą ściana pracującą w nowym systemie była ściana
lilii w polu "Nadrybie" uruchomiona w 1991 r.
W efekcie podjętych działań odnotowany został stały wzrost wydobycia i sprzedaży .
Prace nad modernizacją maszyn i urządzeń urabiająco-odstawczych ukierunkowano na:
a) zdecydowaną poprawę wydajności i trwałości środków odstawy, zwłaszcza przenoś
ników ścianowych,
b) zwiększenie głębokości zbioru i prędkości urabiania kombajnu,
c) dopracowanie układu automatycznej regulacji prędkości posuwu oraz układu diagnostyki
i sygnalizacji stanów awaryjnych kombajnu,
d) poprawę zdolności ładowania urobku przez organy kombajnu oraz zmniejszenie zapylenia w procesie urabiania i ładowania,
e) zapewnienie właściwego utrzymania stropu przez zestawy obudowy zmechanizowanej
przy zwiększonej głębokości zabioru do około l ,O m,
t) wprowadzenie układu sterowania obudową, umożliwiającego uzyskanie stropu dostosowanej prędkości zabudowy stropu dostosowanej do prędkości posuwu kombajnu.
Selektywna gospodarka złożem. Wprowadzenie nowych technologii wybierania złoża oraz
zmiana wyposażenia oddziałów wydobywczych w nowoczesne maszyny, urządzenia i wysokowydajne kompleksy ścianowe umożliwiło uruchomienie ścian o długośc i 300m i wybiegach
do 2500 m, są to ściany o wysokiej wydajności wydobycia.
W związku ze zmniejszeniem liczby czynnych ścian istnieje możliwość utrzymania stałej jakości urobku przesyłanego do zakładu przeróbki mechanicznej węgla pod względem wartości
opałowej, zawartości popiołu, oraz zawartości siarki.
Stosowana w kopalni "Bogdanka" rozcinka złoża pozwala na prowadzenie selektywnej gospodarki złożem z uwzględnieniem minimalizacji strat.
ściany została zapoczątkowana
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W latach 1990-1998 obserwuje się stałą poprawęjakości węgla:
w roku 1990 średnia wartość opałowa wyniosła 18064 kJ/kg, a w 1998 roku21 184 kJ/kg.
średnia zawartość popiołu wyniosła w 1990 r. 34,4%, a w 1998 roku 20,9%,
średnia zawartość siarki wyniosła w roku 1990- l, 15%, a w 1998 roku l ,06%.
W ramach restrukturyzacji inwestycyjnej opracowano programy inwestycyjne, które
pozwalają spółce w pełni odtwarzać majątek produkcyjny na światowym poziomie techniki.
W okresie ostatnich kilku lat kopalnia przeznacza ponad 30 mln zł rocznie na inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne, zakup nowych technologii oraz maszyn i urządzeń górniczych.
3.2. W zakresie organizacji i

majątku

W pierwszej kolejności przeprowadzona została reorganizacja i przekształcenia działalności
pomocniczej i usługowej, doprowadzono również do zmiany formy prawno-organizacyjnej kopalni w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w Jednoosobową Spółkę Skarbu
Państwa .

Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa rozpoczęła działalność z zadłużeniem 116,7 mln
to przekraczało jeszcze kapitał akcyjny nowoutworzonej Spółki.

zł.

Zadłużenie

Restrukturyzacja działalności pomocniczej i usługowej
W tym obszarze procesu restrukturyzacji z dotychczasowego obszaru

działania

kopalni

wyłączono działalność pozawydobywczą.
Usługi transportowo-sprzętowe. W 1990 r. usługi transportowe realizowane wcześniej
przez Zakład Transportowo-Sprzętowy przejęła Spółka z o.o. "TRANSBO", przekształcona następnie w 1991 r. w spółkę akcyjną, w której 40% akcji objęła kopalnia, a 60% osoby fizycznepracownicy spółki. Spółka ta działając w warunkach dużej konkurencji, świadcząc usługi transportowo-sprzętowe kopalni oraz innym kontrahentom wykupiła dzierżawiony od kopalni
majątek, natomiast pracownicy odkupili od kopalni w całości posiadane przez nią akcje.
Przeróbka mechaniczna węgła. W czerwcu 1990 r. utworzona została Spółka Akcyjna
"ENBO" na bazie majątku kopalni oraz udziałów gotówkowych wniesionych przez głównych
odbiorców węgla Kopalni tj. Zespół Elektrociepłowni "Warszawa", Zespół Elektrociepłowni
"Lublin", Zakłady Azotowe "Puławy" i Cementownię "Chełm. Ideązawiązania spółka było dokończenie budowy i eksploatacja Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla wniesionego przez
kopalnię do spółki w fonnie aportu. Cel ten został w całości osiągnięty.
Produkcja energii cieplnej i wody. W lipcu 1990 r. utworzona została Spółka z o.o.
"KOBO", która powstała poprzez wyodrębnienia organizacyjne i prawne kotłowni w Bogdance.
Przejęła ona działalność w zakresie produkcji energii cieplnej, produkcji wody pitnej i przemysłowej oraz gospodarki wodno-ściekowej . Spółka wytwarza energię cieplną na potrzeby kopalni oraz miasta Łęczna. Majątek ciepłowni został wniesiony przez kopalnię aportem do spółki.
Kopalnia jest prawie 100% właścicielem spółki.
Działalność warsztatowa. W lipcu 1990 r. poprzez wyodrębnienie z kopalni Działu Maszynowego Powierzchni utworzono jednoosobową Spółkę z o.o. "WARBO". Spółka ta świadczy usługi
w zakresie remontów, produkcji i napraw maszyn i urządzeń, na rzecz kopalni Bogdanka, część swojej produkcji sprzedaje także dla kopalń śląskich. Kopalnia jest 100 % właścicielem spółki .
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Działalność socjalna i gospodarka mieszkaniowa. Został zlikwidowany Dział Mieszkaniowy
kopalni, mieszkania zakładowe (2500) zostały sprzedane utworzonym przez pracowników Kopalni spółdzielniom mieszkaniowym, które prowadzą samodzielna działalność. Sprzedaż substancji mieszkaniowej przyniosła korzyści, gdyż Kopalnia nie ponosi opłat z tytułu posiadania
majątku oraz kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.
Utylizacja odpadów. Do prowadzenia działalności związanej z utylizacją odpadów powt(glowych oraz zmniejszenia kosztów składowania utworzono w grudniu 1989 r. Spółkę Akcyjną
"LUBCOAL", która rozpoczęła działalność w lutym 1990 r. przejmując od kopalni Zakład remontowo-Budowlany oraz Ośrodek Remontowo-Konstrukcyjny. W 1997 r. spółka rozpoczęła
na skalę przemysłową produkcję materiałów budowlanych, gro jej sortymentu zajmuje cegła
klinkierowa. Zdolności produkcyjne zakładu wynoszą około l Omln sztukjednostek cera- micznych.
Marketing. W 1993 r. kopalnia powołała jednoosobową Spółkę z o.o. "Lubelski Węgiel"
wyłączając działalność związaną ze sprzedażą oraz przekazując dział marketingu i spedycji kolejowej. Spółka ta została przekształcona w 1998 r. w spółkę akcyjną, posiadając prawo
wyłączności sprzedaży węgla z Bogdanki.
Restrukturyzacja zatrudnienia. Zatrudnienie według stanu na 31.12.1989 r. wynosiło
5748 osób. Prowadzony sukcesywnie proces restrukturyzacji (zwolnienie grupowe i przejścia
pracowników do zawiązanych spółek zależnych) doprowadził do zmniejszenia zatrudnienia kopalni o 2471 osób, według stanu na koniec grudnia 1998 r. zatrudnienie wynosiło 3277 osób.

Restrukturyzacja majątku
W zakresie restrukturyzacji majątku podjęto działania w obrębie działów i obiektów socjalnych, sportowych, kulturalnych i oświatowych, działów i obiektów przemysłowych oraz w obrębie spraw własnościowych gruntów i nieruchomości oraz zakładowych zasobów mieszkaniowych.
W ramach działań w tym zakresie zbyto szereg obiektów socjalnych: m.in. ośrodki wypoczynkowe, obiekt stołówki górniczej, nieruchomości zabudowane w Łęcznej, obiekty Zasadniczej Szkoły Górniczej w Lublinie i Ostrowie Lubelskim, substancję 2500 mieszkań zakłado
wych w Łęcznej i w Lublinie.
Uporządkowano w pełnym zakresie sprawy własnościowe gnmtów i budynków i budowli należących do kopalni .. Zbędne grunty zostały sprzedane, bądź przekazane nieodpłatnie gminom.
3.3. W zakresie ekonomiczno-finansowym
Zaległe zobowiązania Kopalni na dzień 31.12.1994 r. zostały objęte sądowym postępowa
niem układowym ( bez ZUS ), którego warunki wkomponowano do zawartej w 1995 r. z BDK
w Lublinie S.A. ugody bankowej. Wielkość wierzytelności przyjt(ta do postępowania ugodowego wynosi 148 mln zł, z czego wierzytelność główna stanowiła kwotę 85 mln zł, natomiast pozostałe zobowiązania stanowiły wierzytelności uboczne. Postępowaniem ugodowym objętych
zostało 168 wierzycieli podzielonych na trzy grupy:
Grupa l obejmowała 120 wierzycieli (12,6% zobowiązań), grupa II obejmowała 43 wierzycieli (0,9% zobowiązań), grupa III obejmowała 5 wierzycieli (86,4% zobowiązań).
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W wyniku zawartej ugody kopalni umorzone: odsetki w kwocie 63 mln zł, wierzytelności
głównej w 40% tj. 34 mln zł oraz nastąpiła konwersja wierzytelności na akcje co do wierzytelności w wysokości 34 mln zł . Pozostała kwota wierzytelności ugodowych, w wysokości
17 mln zł została spłacona przez kopalnię w 36 ratach miesięcznych. We wrześniu 1997 r. kopalnia wywiązała się w całości z zobowiązań ugodowych - postępowanie zostało zakończone.
Efektem postępowania niekonwencjonalnego była restrukturyzacja zadłużenia z tytułu
składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 50% zadłużenia. Zadłużenie wobec ZUS zostało rozłożone na 20 miesięcznych rat po 0,44 mln zł. Ponadto podjęto działania poprawiające
strukturę bilansu i płynność finansową kopalni poprzez kompensaty należności i zobowiązań
oraz zamianę należności kopalni na akcje dłużników.

4. Efekty realizacji programu restrukturyzacji
Konsekwentnie realizowany przez Zarząd Spółki proces kompleksowej restrukturyzacji
w 1994 r. do uzyskania pierwszych poważnych efektów ekonomicznych- uzyskano dodatnią akumulację na węglu. Natomiast od roku 1995 kopalnia corocznie wypracowuje dodatnie wyniki finansowe zapewniające jej kilkuprocentowąrentowność
netto.
Aktualnie KWK "Bogdanka" S.A. posiada ustabilizowany rynek odbiorców oparty na
dhtgaterminowych umowach handlowych, co zabezpiecza nam uzyskiwanie prawidłowych
wskaźników techniczni-ekonomicznych i finansowych. Kopalnia w pełni wykorzystuje zdolności wydobywcze szybu i zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Średnie dobowe wydobycie
kopalni wynosi 21 tys. ton węgla surowego, z którego uzyskujemy 13-15 tys. ton węgla handlowego. Dla porównania jeszcze w 1988 r. kopalnia "Bogdanka" z siedmiu ścian wydobywała
około l 0-11 tys. ton węgla surowego, z czego około 7 tys. ton węgla handlowego niskiej jakoś
ci (17000 kJ/kg). Roczna sprzedaż kopalni wynosi około 3,8 mln ton.
W wyniku procesu restrukturyzacji w latach 1989-1995 nastąpiła znaczna poprawa sytuacji techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa na tle kopalń przemysłu węgla kamiennego w Polsce, którą obrazują niezaprzeczalne efekty restrukturyzacji kopalni, i tak:
a) wzrosła wydajność dołowa w urobku węglowym z 3866 do 9649, co daje nam 2 miejsce w PW,
b) wzrosła wydajność ogólna w urobku węglowym z 1644 do 4870 kg/rdn (l miejsce w PW),
c) nastąpiła koncentracja wydobycia z l ściany z 1.473 do 4.388 t/dobę (2 miejsce w PW),
d) nastąpił wzrost dobowego wydobycia z 6590 do 13301 t/dobę,
e) nastąpiła znaczna obniżka kosztu GJ w (z 59 miejsca na l miejsce w PW),
f) nastąpiła poprawa jakości produkcji w zakresie kaloryczności z 17605 do 21943 kJ/kg
oraz w zakresie popiołu, tj. obniżenie jego zawartości z 33,8% do 19,4%.
Aktualnie uzyskiwane wskaźniki techniczno-finansowe są coraz lepsze i pod każdym wzglę
dem lokują KWK "Bogdanka" S.A. na pierwszym miejscu w przemyśle węgla kamiennego. Kopalnia osiągnęła w 1998 r. :
a) wydajność ogólna 7725 kg/rdn (l miejsce w PW),
b) wydajność dołowa 11481 kg/rdn (l miejsce w PW),
c) średnie dobowe wydobycie ze ściany 5216 t/d (l miejsce w PW),
d) jednostkowy koszt sprzedaży 94,76 zł/t (2 miejsce w PW).
przedsiębiorstwa doprowadził już
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Stworzony układ organizacyjny i kapitałowy oraz wzajemne zależności gospodarcze i handlowe holdingu KWK "Bogdanka" wraz ze spółkami zależnymi i stowarzyszonymi doskonale
sprawdził się na rynku w gospodarce wolnorynkowej.
Cała grupa kapitałowa Bogdanki wypracowała dodatnie wyniki netto:
- w1995r. - 27,3mlnzł
(kopalnia-2l ,8 mlnzł) ,
- w 1996 r. - 18,8 mln zł
(kopalnia- 17,8 mln zł),
- w 1997 r. - 26,6 mln zł
(kopalnia- 17,4 mln zł),
- w 1998 r. - 28,4 mln zł
(kopalnia- 14,6 mln zł) .
W roku 1999 kontynuowano dalszy proces restrukturyzacji w ramach, którego przeprowadzono:
l) Fuzję trzech spółek zależnych, tj. : Lubelskiego Węgla S.A., ZMPW EN-BO S.A. i Ekoklinkier S.A. Efektem tego połączenia jest dalsza obniżka kosztów działalności grupy kapitałowej, większa efektywność gospodarowania, oraz koncentracja kapitału. Korzyści ekonomiczne połączenia tych spółek będą występowały także w kolejnych latach w ramach efektu
synergii.
2) Wydzielenie z kopalni oddziału gospodarczego, do spółki zawiązanej przez pracowników
pod firmą PAG Sp. z o.o. Spółka kupiła majątek oddziału przejęła z kopalni 70 pracowników.
3) W pierwszym kwartale 2000 r. planowane jest przekazanie do odrębnego podmiotu
ochrony kopalni tj. Straży Przemysłowej, oraz likwidacja Zakładowej Straży Pożarnej w wyniku
czego zatrudnienie kopalni zmniejszy się o kolejne 100 osób.

5. Prywatyzacja KWK "Bogdanka" S.A.
Rządowy

program "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998- 2002"
Bogdanki. W ramach tego procesu Minister Skarbu Państwa
podjął na wniosek Zarządu Spółki, złożony przy pełnej aprobacie związków zawodowych, decyzję o prywatyzacji Bogdanki przez publiczną sprzedaż jej akcji. Następnie akcje spółki będą
wprowadzone na rynek podstawowy lub równoległy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Plan prywatyzacji zakłada prywatyzację w pierwszym półroczu 2000 r., Skarb Państwa
zamierza w pierwszym etapie prywatyzacji sprzedać od 30-50% akcji spółki. Przy powodzeniu
pierwszej oferty publicznej, plan II-ego etapu zakłada dalszą sprzedaż akcji kopalni, analizowana jest możliwość wprowadzenia akcji Bogdanki równie ż na giełdy zagraniczne w postaci
tzw. GDR - kwitów depozytowych.
Aktualnie Kopalnia spełnia wszelkie warunki by proces prywatyzacji spółki zakończył się
pełnym sukcesem i był przeprowadzony wzorcowo w górnictwie polskim.
Pragniemy również by proces restrukturyzacji przeprowadzony w Bogdance, jego efekty
oraz udana prywatyzacja stały się wzorcem przemian dla pozostałych polskich kopalń węgla kanuennego.
zakłada prywatyzację pośrednią
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From restructuring to privatisation of Bogdanka Min e
Abstract
At the beginning o f nineties "Bogdanka" Min e was fated to economical and legaJ fail. That
situation was caused by suspension of financing the Jast stage the Mine construction by the
Government. The Mine worked up the Emergency Plan as a part of restructuring programme,
and it let to finish investments and to create the basefor future existence.
The eonstan t realisation of the Plan assumptions caused achievement the net in co me by the
Mine already in 1995. At present BogdankaMineis the best mine in the whole mining industry.
It has a stable financial position with good prospects for the future . The piloting privatisation
proces s, planningin 2000, ha s a chance to be a model of successful restructuring firm and further
proprietary transformation of mining industry in Poland.
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Miedź

S.A. 0 /ZG Rudna

Prowadzenie eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami w kierunku
zrobów na podstawie doświadczeń KGHM Polska Miedź S.A. oddział ZG Rudna
Słowa

kluczowe

Rudy miedzi- zagrożenie

tąpaniami-

system eksploatacji

Streszczenie
W referacie omówiono warunki geologiczno-górnicze wymuszające prowadzenie eksploatacji w kierunku zrobów. Przedstawiono zasady i rygory prowadzenia omawianych robót eksploatacyjnych, towarzyszącą im aktywność sejsmiczną oraz doświadczenia uzyskane w trakcie
prowadzenia eksploatacji.
l.

Wstęp

Prowadzenie frontów eksploatacyjnych w kierunku zrobów rozpoczęto w Zakładach Górniczych "Rudna" od 1993 roku. Powodem takiego prowadzenia robót górniczych było zatrzymanie wcześniej wykonywanej rozcinki z uwagi na wystąpienie wysokoenergetycznych zjawisk
połączonych ze skutkami na dużym obszarze lub złożonymi warunkami geologiczno-górniczymi uniemożliwiającymi prowadzenie wyrobisk eksploatacyjnych w furcie z uwagi na pogorszone warunki stropowe i znaczne zagrożenie zawałowe. Do dnia dzisiejszego eksploatację
projektowaną w kierunku na zroby wykonano pomyślnie w oddziałach G-7/2, G-2113, G-22/3,
G-7/3, G-21/3 i G-22/3. Wszystkie te próby zrealizowano w zakresach przewidzianych w Projektach Szczegółowych Eksploatacji, prowadząc roboty górnicze w warunkach III stopnia zagrożenia tąpaniami.

W trakcie wykonywania rozcinki złoża stosowano następujące zasady i rygory prowadzenia
robót górniczych w ramach profilaktyki tąpaniowej :
- prowadzenie przodków wyrównaną linią,
- usytuowanie filarów podporowych dłuższym bokiem prostopadle do linii rozcinki, dla
uzyskania maksymalnej liczby przodków dostępnych do strzelań grupowych, a także dla łago
dzenia deformacji stropu na krawędzi rozcinanej calizny,
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prowadzenie grupowych strzelań urabiająco-odprężających maksymalnie możliwej liczby przodków,
- prowadzenie strzelań odprężających w caliźnie otworami wielkośrednicowymi,
- przestrzeganie rytmiczności czasowej wykonywania robót strzałowych,
- wydłużony czas wyczekiwania po robotach strzałowych .
Wszystkie wyżej wymienione rozwiązani a miały na celu prowokowanie zjawisk sejsmicznych o dynamicznym charakterze podczas zbliżania się frontu eksploatacyjnego do strefy
upodatnionej i zrobów. W trakcie prowadzenia rozcinki "resztek calizn" prowadzono oprócz
ciągłych obserwacji sejsmologicznych i obserwacji wizualnych następujące pomiary :
- konwergencji wyrobisk w rejonie frontu oddziału oraz na linii calizny,
- deformacji otworów wiertniczych przy pomocy czujników OCO i OCS,
- wzbudzonej aktywności sejsmoakustycznej na froncie rozcinki.

2. Charakterystyka przypadków
2.1.

Oddział

Oddział

G-7/2 (rys. l)

front eksploatacyjny o szerokości ok. 200 m, po wzniosie w kiew złożu o średniej miążs zości 4,9 m, zaliczonym do lli stopnia
zagro żenia tąpan iami. Eksploatacja prowadzona była w okresie od czerwca 1993 r. do maja
1994 r. , począw szy od chodnika T -413 w kierunku zrobów. Kierunek ten był spowodowany niemożnością prowadzenia rozcinki równolegle do upodatnionej wiązki chodników W, T -412 oraz
zrobów własnych z powodu systematycznie pog arszających się warunków stropowych na froncie oddziału (niekorzystny układ kierunków spękań stropu zasadniczego).
runku

G-7/2

prowadził

południowo-zachodnim,

Rys. l.

Odd z iał

G-7/2

Fig. l. Fiat G 712
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Pomiary deformacji otworów wiertniczych czujnikami OCO i OCS, zlokalizowanymi
w trzech wielkogabarytowych filarach pomiędzy chodnikami W i T-413, od których oddalał się
front, wykazywały zmienny przyrost naprężeń świadczący o okresowej akumulacji energii
i możliwości wystąpienia wstrząsu .
W okresie prowadzonej rozcinki dwukrotnie zanotowano wzrost konwergencji, po którym
następował spadek do wartości średniej . Wyniki pomiarów konwergencji w poszczególnych
miesiącach przedstawiono na rys. 2.
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Prowadzonej rozcince towarzyszyła wysoka aktywność sejsmiczna. Wyemitowaną energ1ę
w poszczególnych miesiącach uwzględniając szerokość resztki calizny przedstawia rys. 3.
W trakcie rozcinki wystąpiły dwa wysokoenergetyczne zjawiska sejsmiczne sprowokowane
robotami strzałowymi ze skutkami na froncie oddziału, które zaistniały przy następujących wymiarach resztki calizny:
- 84m, po wstrząsie sprowokowanym o energii 1,4E+07 J, w dniu 16.09.1993 r. z nieznacznymi skutkami w postaci obsypań ociosów na środku i na prawym skrzydle frontu rozcinkowego,
- 54 m, po odprężeniu sprowokowanym o energii 2,0E+08 J, w dniu 10.11 .1993 r. ze skutkami na środku i na prawym skrzydle frontu rozcinkowego .
Po ostatnim ww. odprężeniu do czasu zakończenia rozcinki, tzn. osiągnięcia frontem wysokości
chodnika W-412 nie zarejestrowano dynamicznych zjawisk sejsmicznych ze skutkami w oddziale.
2.2.

Oddział

G-21/3 (rys. 4)

Oddział G-211/3 prowadził część frontu eksploatacyjnego po rozciągłości w kierunku zrobów, w okresie od stycznia do lipca 1994 roku, w złożu o średniej miąższości 5,5 m, zaliczonym
do III stopnia zagrożenia tąpaniami.

Rys. 4.

Odział

G-21 /3

Fig. 4. Fiat G-21 /3
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Przyczynami zmiany kierunku frontu było występowanie strefY uskoków o zrzutach od l ,2 m do
7,0 m oraz towarzyszące im liczne spękania wypełnione gipsem lub anhydrytem, powodujące
zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej skał stropowych, co powodowało tmdności z utrzymaniem stateczności stropu, a w konsekwencji brak możliwości wybierania złoża w założonej furcie.
Roboty górnicze prowadzono etapami, rozcinając w pierwszej kolejności trzy pasy w caliź
nie pomiędzy chodnikami W-245 a T-246 w odległości ok. 75 m od zatrzymanej rozcinki. Na bazie tych pasów rozpoczęto wsteczne prowadzenie frontu o szerokości około 150 m po rozciągłości w kierunku południowo-wschodnim.
Pomiary deformacji otworów wiertniczych czujnikami OCO i OCS zlokalizowanymi
w trzech komorach, do których zbliżał się front rozcinki resztki calizny wskazywały na stanjednoosiowego ściskania.
W analizowanym okresie zanotowano stabilny proces zaciskania wyrobisk. N a przełomie
marca i kwietnia 1994 roku odnotowano największe wartości konwergencji w sąsiedztwie prowadzonych przodków komór, co można wiązać z ciągłym zmniejszaniem się resztki calizny
(w marcu pozostało do rozcięcia ok. 40 m). W następnych miesiącach odnotowywano powolny
spadek konwergencji. Średnie wyniki pomiarów konwergencji w poszczególnych miesiącach
przedstawiono na rys. 5.
Wyemitowaną energię w poszczególnych miesiącach uwzględniając szerokość resztki calizny przedstawia rys. 6.
Pomiary mikroprocesorowymi licznikami trzasków w analizowanym okresie nie wskazywały gwałtownych przyrostów ciśnienia w rejonie rozcinki. Wartości syntetycznego wskaź
nika stanu górotworu SWSG utrzymywały się w przedziale od 4 do 6. Rozkłady ilości trzasków
oraz wartości energii umownej wyemitowanej z górotworu w poszczególnych przedziałach zliczeniowych, po przeprowadzonych grupowych robotach strzałowych wskazywały na brak koncentracji naprężeń w rejonie prowadzonych robót rozcinkowych.
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W analizowanym okresie nie stwierdzano przejawów wzmożonych ciśnień na froncie rozcinki. Wycinane filary łagodnie przechodziły w stan pokrytyczny, nie obserwowano spękań stropu i spągu, dźwięczności oraz nieprawidłowości w zachowaniu się stosmvanej w oddziale
obudowy. W okresie prowadzonych robót, mimo że szerokość resztki calizny zmniejszyła się od
75 m nie zarejestrowano wstrząsu o energii większej niż E+04 J.
2.3.

Oddział

G-22/3 (rys. 7)

Oddział G-22/3 prowadził front eksploatacyjny w kierunku zrobów w okresie od październi
ka 1996 r. do maja 1997 r. w złożu o średniej miąższości 4,5 m, zaliczonym do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Przyczyną takiego usytuowania frontu było zatrzymanie robót górniczych
(prowadzonych frontem o długości ok. 460 m po wzniosie od uskoku o biegu SEE-NWW i zrzucie od 6,5 do 7,0 m w kierunku chodników T, W-244) spowodowane tąpnięciem o energii
l ,OE+08 1 w kwietniu 1994 r., którego epicentrum zlokalizowane było w sąsiedztwie skrzyżowania chodnika W-244 z upadowąJ-8.
W wyniku tąpnięcia zawałom uległy wyrobiska na krawędzi calizny na rozległym obszarze,
co uniemożliwiło dalsze prowadzenie frontu oddziału. Wznowienie robót nastąpiło we wrześniu
1995 roku i prowadzone było etapami. W pierwszej kolejności upodatniono filary w węźle chodników J-6, J-8 i T, W-244 oraz przywrócono funkcjonalność niezbędnych wyrobisk technologicznych. Na bazie doświadczeń uzyskanych podczas prowadzenia ww. robót przystąpiono
w drugim etapie do rozcinania resztki calizny po upadzie, początkowo frontem o szerokości
ok. 300m, później ok. 100m w kierunku północno-wschodnim od chodnika W-224.
Pomiary deformacji otworów wiertniczych czujnikami OCO i OCS zlokalizowanymi w rejonie chodnika T-244 i upadowej J-8 w większości przypadków wskazywały na stan jednoosiowego ściskania. W analizowanym okresie zanotowano stabilny proces zaciskania wyrobisk,
który podlegał niewielkim wahaniom w okresach między strzałami grupowymi. Charakterys-
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Rys. 7.

Oddział

G-22/3

Fig. 7. Fiat G-22/3
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tycznym jest notowanie zwiększonych konwergencji w dniach bezpośrednio po strzelaniach
grupowych przodków, które następnie ulegały stopniowemu zmniejszeniu do czasu następnych
strzelań . Na przełomie stycznia i lutego 1997 nastąpiło zwiększenie konwergencji w sąsiedztwie
prowadzonych przodków komór, co można wiązać z ciągłym zmniejszaniem się resztki calizny
(w lutym pozostało do rozcięcia ok. 20m na skrzydłach i ok. 65 m w środku frontu). W następ
nych miesiącach odnotowywano powolny spadek konwergencji. Średnie wyniki pomiarów konwergencji w poszczególnych miesiącach przedstawiono na rys. 8.
Wyemitowaną energię w poszczególnych miesiącach uwzględniając szerokość resztki calizny przedstawia rys. 9.
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Pomiary rozwarstwiania ociosów filarów wielopoziomowymi rozwarstwieniomierzarui górniczymi prowadzone były w wielkogabarytowych filarach przy skrzyżowaniu wiązki chodników T, W-244 z up. J-13 . Z uwagi na znaczną odległość od prowadzonej rozcinki rejestrowane
były niewielkie, jednostajne zmiany rozwarstwiania się ociosów wynoszące od l do 2 mm na
miesiąc.

Pomiary mikroprocesorowymi licznikami trzasków usytuowanymi na skrzydłach oraz na
prowadzonej rozcinki w analizowanym okresie nie wskazywały koncentracji ciśnienia
w rejonie rozcinki. Wartości syntetycznego wskaźnika stanu górotworu SWSG utrzymywały się
w przedziale od l do 5. Rozkłady ilości trzasków oraz wartości energii umownej wyemitowanej
z górotworu w poszczególnych przedziałach zliczeniowych, po przeprowadzonych grupowych
robotach strzałowych wskazywały na brak koncentracji naprężeń w rejonie prowadzonych robót
rozcinkowych.
Wykonywane na oddziale obserwacje wizualne potwierdzały wnioski wyciągnięte z analizy
pomiarów. W analizowanym okresie nie stwierdzano przejawów wzmożonych ciśnień na froncie rozcinki. Wycinane filary łagodnie przechodziły w stan pokrytyczny, nie obserwowano spę
kań stopu i spągu, dźwięczności oraz nieprawidłowości w zachowaniu się stosowanej w oddziale
środku
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obudowy. W czasie wyżej opisanych robót rozcinkowych nie zarejestrowano wstrząsu o energii
E+06 J.

większej niż

2.4.

Oddzi a ł

G-7 / 3 (rys. 10)

Oddzi ał G-7/3 prowadził front eksploatacyjny o szerokości ok. 220 m, po upadzie w kierunku północno-wschodnim, w złożu o średniej miąższości 3,6 m, zaliczonym do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Eksploatacja prowadzona była w okresie od stycznia 1998 r. do paź
dziernika 1998 r.
W dawnym polu oddziału G-2/5 (obecnie G-7/3) prowadzono w latach 1992-1994 eksploatację po wzniosie w kierunku od wiązki chodników T, W-419 do wiązki wyrobisk T, W-418 .
Z przyczyn organizacyjno-technicznych z końcem roku 1994 eksploatację w kierunku po wzniosie złoża wstrzymano. Rozcinka upodatniająca dalszą część ww. pola została uruchomiona
z wi ązki chodników T, W-418 w kierunku zrobów oddz. G-2/5 oraz z chodnika T-418 w kierunku wiązki chodników T, W-416 jako upadatnienie krawędzi calizny.
Pomiary deformacji otworów wiertniczych czujnikami OCO i OCS, zlokalizowanymi
w wielkogabarytowych filarach i na krawędzi calizny przy wiązce chodników T, W -418, od których oddalał się front, nie wykazywały znacznych zmian przyrostów naprężeń świadczących
o okresowej akumulacji energii i możliwości wystąpienia wstrząsu .

Rys. 10.

Oddział

G-7/3

Fig. l 0/ Fiat G-7 /3
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W pocz ątkowym okresie prowadzonej rozcinki konwergencja utrzymywała si ę na niskim poziomie i zwiększyła się przy szerokości resztki calizny ok. 40 m. Wyniki pomiarów konwergencj i w poszczególnych mies iąc ac h przedstawiono na rys. 11 .
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Prowadzonej rozcince towarzyszyła niska aktywność sejsmiczna. Wyemitowaną energię
w poszczególnych miesiącach uwzględniając szerokość resztki calizny przedstawia rys. 12.
W trakcie rozcinki wystąpiło jedno wysokoenergetyczne zjawisko sejsmiczne, w czasie wyczekiwania, bez skutków na froncie oddziału, które zaistniało przy następujących wymiarach
resztki calizny:
- 50 m na prawym, 30 na lewym skrzydle oddziału.
2.5.

Oddział

Oddział

G-2113 (rys. 13)

front eksploatacyjny o szerokości ok. 220 m, po rozciągłości
w kierunku południowo-wschodnim, w złożu o średniej miąższości 6,2 m, zaliczonym do III
stopnia zagrożenia tąpaniami. Eksploatacja prowadzona była w okresie od czerwca 1998 r. do
października 1998 r., począwszy od upadowej M-9 w kierunku zrobów. Kierunek ten był spowodowany niemożnościąprowadzenia rozcinki w kierunku od zrobów, z uwagi na występujące
wysokie zawały stropu, a także duże zagrożenie zawałowe w wyrobiskach istniejących .
G-21 /3

prowadził

Rys. 13.

Odd z i ał

G-21/3

Fig. 13 . Fiat G-21 /3
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W trakcie prowadzenia przedmiotowej rozcinki nie b yło możliwości wykonywania w jej popomiarów deformacji otworów wiertniczych czujnikami OCO i OCS z uwagi na niedroż
ność wyrobisk w sąsiedztwie resztki calizny.
Pomiary mikroprocesorowymi licznikami trzasków usytuowanymi w bezpośrednim sąsied z
twie prowadzonych strze l ań w analizowanym okresie nie wskazywały koncentracji ciśnienia
w rejonie rozcinki . Wartości syntetycznego wskaźnika stanu górotworu SWSG utrzymywały się
w przedziale od l do 4, jednokrotnie rejestrowano wartoś ć 6 i 7. Rozkłady ilości trzasków oraz
wartoś ci energii umownej wyemitowanej z górotworu w poszczególnych przedziałach zliczeniowych, po przeprowadzonych grupowych robotach strzałowych wskazywały na brak koncentracji naprężeń w rejonie prowadzonych robót rozcinkowych.
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Konwergencja wyrobisk w całym okresie rozcinki złoża utrzymywała się na stałym poziomie, niezależnie od szerokości resztki. Wyniki pomiarów konwergencji w poszczególnych miesiącach przedstawiono na rys. 14.
Prowadzonej rozcince towarzyszyła niska aktywność sejsmiczna. Wyemitowaną energię w poszczególnych miesiącach uwzględniając szerokość resztki calizny przedstawia rys. 15.
W trakcie rozcinki nie zarejestrowano wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych.
2.6.

Oddział

G-22/3 (rys. 16)

Oddział G-22/3 prowadził front eksploatacyjny o szerokości ok. 170m, po upadzie w kierunku północno-wschodnim, w złożu o miąższości od 3,2 do 7,0 m, zaliczonym do III stopnia zagrożenia tąpaniami. Eksploatacja prowadzona była w okresie od kwietnia 1999 r. do
października 1999 r. , począwszy od chodnika W-244a w kierunku zrobów. Kierunek ten był spowodowany niemożnościąprowadzenia rozcinki równolegle do upodatnionej przyzrobowej strefy w rejonie chodników T, W-244 w związku z występującą na lewym skrzydle dużą ilością
niedrożnych wyrobisk oraz zagrożeniem zawałowego w wyrobiskach już istniejących w są
siedztwie stref zuskokowanych (wskutek zaistniałych wysokoenergetycznych wstrząsów i odprężeń) .

Pomiary deformacji otworów wiertniczych czujnikami OCO i OCS, zlokalizowanymi w caprzed frontem rozcinkowym na lewym i prawym skrzydle oraz w środkowej części frontu,
nie wykazywały znacznych, skokowych zmian przyrostów naprężeń świadczących o okresowej
akumulacji energii i możliwości wystąp i enia wstrząsu .
liźnie

Rys. 16.

Oddział

G-22/3

Fig. 16. Fiat G-22/3
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Pomiary mikroprocesorowymi licznikami trzasków usytuowanymi na skrzydłach oraz na
prowadzonej rozcinki w analizowanym okresie nie wskazywały koncentracji ciśnienia
w rejonie rozcinki. Wartości syntetycznego wskaźnika stanu górotworu SWSG utrzymywały się
w przedziale od l do 5. Rozkłady ilości trzasków oraz wartości energii umownej wyemitowanej
z górotworu w poszczególnych przedziałach zliczeniowych, po przeprowadzonych grupowych
robotach strzałowych wskazywały na brak koncentracji naprężeń w rejonie prowadzonych robót
rozcinkowych.
Wyniki pomiarów konwergencji w poszczególnych miesiącach przedstawiono na rys . 17.
Uwagę zwraca przyrost konwergencji wyrobisk przy szerokości resztki około 30 m.
środku

120

4,5

4

E'

3,5

.§.

3

100
80 .§.

,..,

."

E 2,5
~

2

~

1,5

~

c
o

•V>

60

40

..:.::

20

0,5

o

o

..:.::

.,e
N

"'

o
IV.99

V.99

Vl.99

Vll.99

Vlll.99

El!lll!lillpraw e
sze rokość

IX99
skrzyd ło

X99
rozc1nl<i

resztki ca/iz ny

Rys. 17. Zmiany konwergencji na linii rozc inki od

szerokości

resztki calizny w czasie

Fig. 17. Changes of convcrgencc on thc linc ofsplitting from thc width ofthc unmined coal rcmains in timc

:2:
tli

1;OOE+05

120

1 ,OOE+04

100

80

1,OOE+03

'§
~

60

1,OOE+02

40

CI)

1,OOE+01

20

1,OOE+OO

o

-wyemitowana energia [J]

Rys. 18.

Zależność

szerokoś

c resztkicalizny [m]

wyemitowanej energii od sze rokości resztki calizny w funkcji czasu

Fig. 18. Thc dependence ofthe cmitted cncrgy frorn thc width ofthe unrnincd coal rernain s in thc function oftimc

146

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

Prowadzonej rozcince towarzyszyła niska aktywność sejsmiczna. Jedynie w ostatniej fazie
przy dobijaniu się przodkami do zrobów stwierdzono zwiększenie śladowej aktywności sejsmicznej.
W trakcie rozcinki nie zarejestrowano wysokoenergetycznych zjawisk sejsmicznych.
3. Podsumowanie

W poniższej tablicy zestawiono parametry geometryczne resztek calizn rozcinanych w kierunku stref upodatnionych i zrobów w oddziałach omówionych w niniejszym referacie.
Tabela l. Wybrane parametry omawianych

oddzi ałów

wydobywczych

Tablc l. Thc sclcctcd paramctcrs o f thc dcscribed mining tlats

Oddział l

Gh<bokość

cksploatacj i
[m]

Kicrunek
rozcinki

G-7/2

850

Poprzeczny
po wzniosie

G-21/2

1100

Podlużny

Wymiary
filarów
[m]

8

Miąższość

[m]

Wymiary
Calizn
szer. x dł.
[m]

początkowe

20

4,9

130

10---30

4,5

80

X

X

Wstrząsy

sejsmiczne,

odprężenia, tąpni«cia

180

Pierwsza seria
przy sżerokości resztki około
85 m, druga przy szerokośc i
resztki około 50 m

145

wysokoenergetyczne nic

Wstrząsy

8

X

X

wystąpily

G-22/3

1100

Wstrząsy

Poprzcczny
po upadzie

8 X 18

4,0

80---130

X

300---100

wysokoenergetyczne nic
wystąpily

G-8/3

920

Poprzcczny
po upadzie

9

X

22

3,5

85

X

200

03.06.98- 1,7E+05J
28.06. 98- 2,0E+07 J
wstrząsy wystąpily przy
szerokości resztki ok. 50 m

G-21/3

1060

Podlużny

8

X

22

7,0

75

X

210

wysokoenergetyczne nic

Wstrząsy
wystąpily

G-22/3

1080

Poprzcczny
po upadzie

Wstrząsy

8

X

16--38

4,0

150

X

120

wysokoenergetyczne nic
wystąpily

Uzyskane doświadczenia z przebiegu eksploatacji podczas prowadzenia frontu w kierunku
zrobów nasuwają następujące wnioski:
- prowokowanie rozładowania naprężeń w górotworze jest podstawowym środkiem przyczyniającym się do poprawy bezpieczeństwa pracującej załogi,
- przebieg zjawisk zachodzących podczas rozcinki resztek calizn w opisanych wyżej oddziałach wskazuje na ich indywidualny charakter, który po części zależy od własności geomecbanicznych skał, geometrii resztki calizny, szerokości strefy rozciętej, szerokości strefy
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upodatnionej przy zrobach, powierzchni zrobów, czasu oddziaływania zrobów na krawędź calizny, wielkości naprężeń występujących na krawędzi calizna-zroby,
- prowadzenie frontu wyrównaną linią oraz usytuowanie filarów technologicznych dłuż
szą osią prostopadle do linii rozcinki stwarza możliwość inicjowania silnego impulsu spowodowanego jednoczesnym odpaleniem dużej ilości przodków w celu sprowokowania odprężenia lub
tąpnięcia,

- dobranie właściwej geometrii filarów technologicznych powoduje ich łagodne przechodzenie w stan pokrytyczny eliminujący możliwość akumulowania energii sprężystej ,
- taki sposób prowadzenia robót wpłynął korzystnie na poprawę warunków stateczności
stropu,
- charakterystyczne jest występowanie silnych wstrząsów lub tąpnięć (G-7) lokalizowanych na krawędzi rozcinanej resztki przy określonej szerokości jej calizny, pierwsza przy szerokości resztki wynoszącej około80m i druga przy szerokości resztki wynoszącej około 55 m,
przy czym w przypadku małych szerokości strefy rozciętej (do 60 m) i dużych szerokości (powyżej 120 m) stref upodatnionych przy zrobach druga faza zjawisk dynamicznych nie wystę
powała (oddziały G-21 i G-22).
Z omówionych przykładów prowadzenia robót eksploatacyjnych w kierunku wyeksploatowanych partii złoża wynika, że w warunkach kopalni "Rudna" przy zachowaniu odpowiedniej
profilaktyki możliwe jest zmniejszenie energii lub ograniczenie skutków zjawisk sejsmicznych
o dynamicznym charakterze. Skuteczność sposobów prowokowania zjawisk wysokoenergetycznych jak również przestrzeganie zasad i rygorów prowadzenia robót górniczych przyczyniły
się do stosunkowo bezpiecznej eksploatacji w tych trudnych warunkach. Prowadzenie frontu
wyrównaną linią, jednoczesne odpalanie dużej ilości przodków, przestrzeganie czasu wyczekiwania po robotach strzałowych w strefach szczególnego zagrożenia tąpaniami jak również rytmiczność czasowa wykonywania robót strzałowych spowodowały ograniczenie zagrożenia
tąpaniami oraz zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji w rejonach o dużej koncentracji naprężeń w górotworze.

Exploitation in the conditions of crumps hazard in the direction towards
old works as observed in the KGHM Polska Miedz pic, ZG Rudna Branch
Abstract

The paper discusses the geological-mining conditions which force the exploitation to be carried out towards old workings. The author presents the principles and rules of the discussed
exploitation work which is accompanied by the seismic activity and experience obtained during
exploitation.
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Henryk STRONCZEK
Jastrząbska Spółka Wąglowa S.A. KWK Pniówck, Pawłowiec Śląskie

Zastosowanie popiołów lotnych dla ograniczenia zagrożenia metanowego
i pożarowego na przykładzie KWK "Pniówek"
Słowa

kluczowe

Popioły

lotne - wody dołowe - mieszanina
-profilaktyka

popiołowo-wodna

-

zagrożenie

metanowe -

zagrożenie pożarowe

Streszczenie
Artykuł

opisuje sposób użytkowania popiołów lotnych i wód słonych w procesie wydotechnologie wytwarzania mieszaniny popiołowo-wodnej oraz sposoby jej
wtłaczania do wyrobisk górniczych w celu ograniczenia zagrożenia metanowego i pożaro
wego w kopalni.

bycia

węgla,

l. Wstęp

Kopalnia "Pniówek" eksploatuje węgiel koksujący z pokładów warstw orzeskich i rudzkich.
przykryte warstwą nieprzepuszczalnych mioceńskich iłów i iłołupków o grubości od
160 do 850m. Na miocenie zalega czwartorzęd, zbudowany z iłów i pyłów, piasków i żwirów
o maksymalnej grubości do 60 m.
Dopływ wody do kopalni wynosi aktualnie 0,7 m 3/min, z czego połowa pochodzi z poziomów czwartorzędowych . Dopływająca do kopalni woda zawiera solanki wzbogacone
w bar i izotop 226 Ra.
Kopalnia "Pniówek" jest silnie metanową kopalnią węgla. Metanowość absolutna kopalni waha
się w granicach 220-250 m 3/min, z czego ponad 40% odprowadzane jest przez odmetanowanie.
Poważnym zagrożeniem w każdym zakładzie górniczymjest zagrożenie pożarowe. Wprawdzie pola ścian zawałowych w kopalni są zaliczone do niepożarowych, co wynika z naturalnej,
bardzo małej lub małej skłonności węgla z eksploatowanych pokładów do samozapalenia
(wszystkie aktualnie eksploatowane, udostępnione pokłady są zaliczone do I lub II grupy samozapalności), jednak ocena warunków górniczo-geologicznych wskazuje na istnienie potencjalnego zagrożenia wystąpienia w tych pokładach pożarów endogenicznych z uwagi na:
- dużą głębokość eksploatowanych pokładów od 650 do 800 m,
- wysoką temperaturę pierwotną skał- około 35°C,
Złoże jest
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występowanie zaburzeń tektonicznych uniemożliwiających czyste wybranie pokładu
w polu ściany,
- łączenie się zrobów zawałowych z uwagi na bliskie zaleganie pokładów,
- przekątne przewietrzanie ścian zawałowych w związku z dużym zagrożeniem metanowym.

2. Wykorzystanie odpadów
Zagrożenia pożarowe

i metanowe są zagrożeniami o wzajemnie sprzecznej profilaktyce.
Aby zminimalizować zagrożenie metanowe, należy bardzo intensywnie przewietrzać wyrobiska
eksploatacyjne. Zużywanie bardzo dużej ilości powietrza powoduje natomiast wzrost zagroże
nia pożarowego. W zwalczaniu obydwu zagrożeń, tak przeciwstawnych w swojej istocie, pomogły popioły lotne. Za postępującą eksploatacją zastosowano zalewanie zrobów mieszaniną
popiołowo-wodną. Wtłaczanie mieszaniny do zbędnych wyrobisk górniczych spowodowało ich
uszczelnienie. Uzyskano w ten sposób efekt znacznego zmniejszenia się zagrożenia pożarowego
oraz poprzez likwidację szczelin i por zlikwidowano bądź znacznie ograniczono wypływ metanu
do wyrobisk z obiegowym prądem powietrza.
W kopalni gospodarcze wykorzystanie odpadów rozpoczęto w 1985 r. Przez okres pierwszych pięciu lat tj. do 1989 r. były to nieznaczne ilości stosowane do celów technologicznych. Popioły zwożono do podziemi w stanie suchym i na miejscu, mieszając je z wodą
używano do uszczelniania i wypełniania korków izolacyjnych. Z początkiem lat dziewięć
dziesiątych rozpoczęto działania organizacyjne związane z wykorzystaniem popiołów lotnych do wypełniania starych, nieczynnych wyrobisk górniczych. Jednocześnie, aby sprostać
zwiększającemu się zapotrzebowaniu na transport tych odpadów pod ziemię budowano na
dole sieć rurociągów, a na powierzchni stację mieszania popiołów i wody zasolonej. Od tej
pory systematyczne wykorzystanie popiołów pozwoliło z roku na rok zwiększać ich iloś
ciowe zużycie, co ilustruje wykres nr l.
W dniu 23.12.1998 r. w kopalni zagospodarowano milionową tonę popiołów lotnych.
Kopalnia przemysłowo wykorzystuje popioły lotne z węgla kamiennego oraz stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin pochodzące z Elektrowni "Rybnik"
oraz Elektrociepłowni "Bielsko-Biała" dostarczane za pośrednictwem PPH "UTEX"
w Rybniku.
Wykorzystywanie popiołów lotnych w podziemnych wyrobiskach górniczych kopalni odbywa się systemem hydrotermicznym. Technologia ta polega na wykonaniu mieszaniny wodno-pyłowej na powierzchni i grawitacyjnym transporcie rurociągami do wyrobisk podziemnych.
W 1998 r. do tworzenia mieszaniny zużyto 135 239m3 wody kopalnianej, co stanowi 36,7%
ogółu wypompowanej wody z dołu kopalni. W efekcie do kolektora "Olza" i do rzeki Odry nie
odprowadzono l 403 208 kg ładunków chlorków i siarczanów, które zostały związane z popiołem.
Ilość zużywanych popiołów dla celów profilaktyki przeciwpożarowej i izolacji zbędnych
wyrobisk górniczych na przykładzie I 998 roku ilustruje tabela l.
Jak wynika z tabeli nr I około 70,44% popiołów wtłoczono do zrobów czynnych eksploatacyjnie ścian, natomiast 29,56% wykorzystano do bezpośredniej izolacji zbędnych wyrobisk
górniczych.
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Miesiąc
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[Mg]

l

2 230
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[M g]

13 880

II

3 010
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V
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4 512
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W wyniku wieloletnich już doświadczeń i obserwacji związanych z wykorzystaniem popiołów lotnych można stwierdzić , że jest to jedna z najskuteczniejszych metod zwalczania zagrożenia pożarem endogenicznym, stąd też tak znacząca ilość wtłaczana jest do zrobów
ścianowych .

paru ścian zagrożonych pożarem endogenicznym udało się
szeroko zakrojonym pracom profilaktycznym, których głównym
składnikiem było maksymalne wykorzystanie mieszanin popiołowo-wodnych.
Dla przykładu można tu podać wyeksploatowane już ściany K-3 w pokł. 363, B-8
w pokł. 363, lub ścianę N-6 w pokł. 363, którą dopiero w czasie likwidacji trzeba było wyizolować lub ścianę C-l w pokł. 360/l, do której wtłaczanie mieszaniny popiołowo- wodnej prowadzono poprzez otwory odwiercone z wyrobisk w pokładach wyżej leżących.
Również w niektórych aktualnie eksploatowanych ścianach obserwuje się znaczny wzrost
W historii kopalni

eksploatację

pomyślnie zakończyć dzięki

zagrożenia pożarowego.

Ścian a C-l w pokł. 361 prowadzona jest w trudnych warunkach górniczo-geologicznych.
W odległości 0,5-1 m nad stropem pokładu występuje warstwa węgla o grubości 0,6 m. Ściana
na całej długości znajduje się pod zrobami pokładu 360/l, które zalegają w odległoś ci 35-42 m.
Warunki te spowodowały wzrost stężeń CO w analizach chemicznych pobieranych ze zrobów
ścian . W wyniku szeroko zakrojonych prac profilaktycznych do zrobów wtłoczono ponad
65 000 m 3 mieszaniny popiołowo-wodnej. Aktualnie ściana zakończyła eksploatację i jest na
etapie likwidacji .
Wzrostu zagrożenia pożarowego spodziewano się również w zrobach ściany N-l
pokł. 40 1/ l. Częściowo jej eksploatacja prowadzona była pod zrobami ściany N-6 pokł. 363,
w której w czasie likwidacji wystąpił wzrost zawartości CO i w ramach profilaktyki ppoż. została wyizolowana. Do ściany N-l pokł. 40111 od strony likwidowanego chodnika nadściano
wego intensywnie wtłaczano mieszaninę popiołowo-wodną. W celu dodatkowego zabezpie2
czenia, z chodnika N-9a w pokł . 363 do chodnika N-2 w pokł. 401/l odwiercono otwór o śred
nicy l 00 mm. Otworem tym po przejechaniu frontem ściany N-1 za krawędź ściany N-6 w po kl.
363 wtłaczano mieszaninę popiołowo-wodną do zrobów i chodnika N-2 w pokł. 40 l/I. W sumie
wtłoczono 22 000 m 3 mieszaniny. Aktualnie ściana N-1 pokł. 40 l / l swym frontem eksploatacyjnym znajduje się ju ż poza krawędzią zrobów ściany N-6 pokł.363. Jak do tej pory w analizach
chemicznych nie zaobserwowano wzrostu stężeń CO.

3. Technologia wykorzystywania

popiołów

Mieszanina popiołów lotnych z wodą dołową wytwarzana jest w specjalnie do tego celu wybudowanej wi acie zlokalizowanej na placu materialewym zachodnim kopalni. Bocznica kolejowa prz e chod ząca przez wiatę ma długość pozwalającą na .podstawienie do rozładunku l O
wagonów typu 419S lub 12 wagonów typu 408. Długość wiaty rozładunkowej pozwala na jednoczesne wstawienie do niej dwóch wagonów i rozładow y wanie ich za pomocą odpowiedniej
instalacji podłączon ej do mieszalnika. Instalacja do rozładunku popiołów lotnych posiada
8 punktów ro zładowc zych , co pozwala jednocześnie podłączyć 8 zbiorników dwóch wagonó w
typu VS 408 SF lub 4 komory dwóch wagonów typu 419 S.
Konstrukcja instalacji rozładowczej wykonana jest z odcinków rur 0 100 mm oraz 8 trójników, do których podłączone są węże 0 80 mm zakończone przepustnicami i szybkozłączami .
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bezpośrednie podłączenie

rur spustowych wagonów z

instal acją

rozładowczą.

Szkic instalacji rozładowczej przedstawia rysunek l .
Powyższa instalacja połączona jest z mieszalnikiem.

,... ,
Rys. l . Instalacja do

rozładunku popiołów

lotnych

Fig. l. Unloading system of thc volatilc slags

Mieszalnik (rys. 2) ma obudowę w kształcie walca zakończonego ściętym stożkiem . Konstrukcja składa się z czterech skręconych ze sobą elementów l a, l b, l c, l d o przekroju kołowym.
Górny element obudowy (la) w kształcie walcajest zamknięty z góry płytą stropową (l), do
~tórej symetrycznie do osi środkowej z obydwu stron są wprowadzone pod odpowiednim kątem
dwa króćce dolotowe (2) przewodów doprowadzających popioły lotne.
Część druga mieszalnika wykonana w kształcie walca z nawierconymi 60 otworami (3)
rozłożonymi równomiernie w 5 rzędach w linii śrubowej po jego obwodzie. Osłonięta jest zewnętrznym płaszczem (4) przymocowanym trwale do walcowej płaszczyzny . Do zewnętrznego
płaszcza wodnego (4) przyłączony jest rurociąg 0100 mm doprowadzający wodę zasoloną wraz
z wężem z zaworem odcinającym 32 mm.
Trzeci element obudowy (l c) wykonany jest w ten sam sposób jak element (l b). Średnica nawierconych otworów w elementach (l b) i (l c) wynosi 12 mm.
Ostatni element obudowy (Id) wykonany jest w kształcie ścietego stożka o średnicy wylotowej wynoszący około l 00 mm.
Wtłaczany przy pomocy instalacji rozładowczej popiół lotny poprzez króćce dolotowe (2)
wpada do wnętrza górnego elementu (la) z dwóch stron pod kątem 60°. Wpadając do drugiego
elementu obudowy powyższy popiół zostaje po całym obwodzie z zewnątrz natryskiwany strumieniami wody wychodzącymi z 60 otworów wodnych. Wielkość natężenia strumienia oraz
ilość wody z tych otworów regulowana jest płynnie poprzez zasuwę zabudowaną na rurociągu
0100 mm oraz zawór odcinający 32 mm. Końcowe wymieszanie popiołów z wodą zasoloną następuje w trzecim elemencie (Ie). Wytworzona w ten sposób mieszanina popiołów lotnych
z wodą zasoloną poprzez ostatni element obudowy (l d) spada grawitacyjnie do leja zmywczego
i do otworu łączącego powierzchnię z dołem kopalni .
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1a

_j__ L_
Rys. 2. Mieszalnik
Fig. 2. Mixcr

Do punktu rozładowczego doprowadzane są następujące rurociągi:
- rurociąg wody słonej (dołowej) 0150 i 0100 mm zasilany z przepompowni wód
dołowych,

- rurociąg sprężonego powietrza 0100 i 080 mm.
Z powierzchni wykonany jest zarurowany otwór o średnicy 150 mm do poziomu 580 m.
Na poziomach eksploatacyjnych zmontowane są rurociągi z rur stalowych kołnierzowych
o średnicy 0150 mm. Łączna długość sieci rurociągów dołowych do transportu mieszaniny
popiołowo-wodnej wynosi około 50 km.
Z mieszalnika popioły lotne z wodą dołową spływają w postaci eroulgatu do leja zmywczego
i dalej do otworu 0150 mm, którym sprowadzona jest na poz. 580 m. Płynna regulacja ilości
dopływającego w jednostce czasu do mieszalnika popiołulotnego i słonej wody pozwala na wytworzenie mieszaniny o różnej gęstości i ilości w zależności od potrzeb.
4. Sposoby wtłaczania mieszaniny
Popioły

lotne wraz z wodą zasoloną wtłaczane
-zrobów starych ścian,
-zrobów eksploatowanych ścian,
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- kanałów likwidowanych ścian,
-zlikwidowanych i otamowanych nieczynnych wyrobisk korytarzowych i komorowych,
-korków izolacyjnych i przeciwwybuchowych.
Technologia wypełniania mieszaniną wyrobisk dostosowana jest do charakteru tych wyrobisk oraz ich konfiguracji i układu przestrzennego.
Mieszaninę do zrobów zawałowych ścian czynnych wprowadza się za pomocą rurociągów
przesyłowych 0100 mm lub 0150 mm pozostawionych w chodnikach likwidowanych na
bieżąco za postępem ściany, lub ze względów niwelacyjnych otworami 0100 mm. Przy eksploatacji ścian wybieranych po rozciągłości , rurociągi przesyłowe buduje się w chodniku przyścia
nowym leżącym wyżej.
Przykład wtłaczania mieszaniny popiołowo-wodnej do zrobów czynnych ścian wybieranych
z zawałem stropu przedstawia rysunek 3.
Wyeksploatowane w okresie wcześniejszym partie pokładów, które ze względów wentylacyjnych otamowano tamami izolacyjnymi, wypełnia się mieszaniną popiołowo-wodną, wprowadzoną otworami wiertniczymi lub bezpośrednio za tamy izolacyjne najwyżej położone .
Otwory do tego celu wierci się z wyrobisk dostępnych i ruruje rurami 0100 mm. W czasie
wypełniania pustek poeksploatacyjnych prowadzona jest obserwacja tam spiętrzających (zamykających rejon wtłaczania) jak również miejsc, w których możliwe jest pojawienie się wyRurociąg

Rys. 3.

Wypełnianic

do wtłaczania

i doszczelnianic zrobów czynnych

ścian

wybieranych z

zawałem

stropu

Fig. 3. Filiing and sealing a gob ofthc activ walls which are cxtracted with thc fali ofthe roof
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cieku wody nadmiarowej lub emulgatu. Do wyrobisk korytarzowych i komorowych mieszaninę
popiołowo-wodną wprowadza się bezpośrednio za tamę izolacyjną. Mieszanina wtłaczana jest
okresowo tak, aby nie spowodować nadmiemego naporu na tamy zamykające przestrzeń
zatłaczania .

Mieszanina popiołowo-wodna wykorzystana może być również jako bardzo dobry materiał
korki izolacyjne. W tym przypadku przestrzeń korka otamowuje się 2 tamami
wprowadzając za jedną z nich rurociąg przesyłowy.
Mieszanina wypływając z końcówki rurociągu przesyłowego stopniowo wypełnia pustki poeksploatacyjne lub wyizolowane wyrobiska. W zależności od miejsca zatłaczania oraz długości
trasy rurociągu, stosunek popiołu do wody wynosi od l +0,6 w przypadku wypełniania korków
izolacyjnych lub izolacji wyrobisk, do l+ l w przypadkach gdy mieszanina ma penetrować zroby
wypełniający

zawałowe .

W procesie sedymentacji popiołów może pojawiać się woda nadmiarowa, która w części
w skały, w części penetruje spękania górotworu, w nieznacznych ilościach odsącza się
przez tamy lub w chodnikach niżej leżących.
Mieszanina popiołowo-wodna musi mieć dobre własności penetrujące, aby jak najszczelniej
wypełniła pustkę w górotworze, z drugiej jednak strony musi zapewnić zestalenie się. Warunek
ten jest niezwykle ważny , ponieważ likwiduje zagrożenie wtórnego wypłynięcia mieszaniny
i zalania czynnych wyrobisk.
Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania spalin posiadają lepsze własności wiążące
od popiołów lotnych z węgla kamiennego.
wsiąka

5. System kontrolno-pomiarowy "lokowania" popiołów
Woda do sporządzania mieszaniny pochodzi z powierzchniowych zbiorników wód dołowych .
przed mieszalnikiem do rurociągu wody zasolonej wbudowany jest wodomierz, z którego odczytywanajest ilość zużytej wody w procesie technologicznym. Ilość zagospodarowanych popiołów lotnych rejestrowana jest na podstawie listów przewozowych.
Ewidencję miejsc "lokowanych" mieszanin, ilość zagospodarowanych popiołów i wód,
szczegółowy jej rozdział oraz codzienne i miesięczne bilansowanie wykonuje Dział Wentylacji .
Na comiesięcznych posiedzeniach Kopalnianego Zespołu Zagrożeń Wodnych analizowane
są szczegółowo wszystkie rejony, w których wykorzystywane są popioły lotne z wodą zasoloną.
Uwzględnia sięjednocześnie wpływ ich stosowania na aktualnie prowadzone i projektowane roboty górnicze.
W związku z wykorzystaniem popiołów lotnych na dole kopalni do każdego rejonu opracowywany jest każdorazowo projekt techniczny.
Nadzór nad prowadzeniem wtłaczania mieszaniny popiołowo-wodnej do wyrobisk górniczych sprawuje dozór wentylacji. Osoba nadzorująca wtłaczanie mieszaniny ustala każdorazo
wo stosunek popiołów do wody.
Bezpośrednio

6. Podsumowanie
Na podstawie dotychczasowych, już wieloletnich doświadczeń kopalni z wykorzystaniem mieszanin popiołowo-wodnych w robotach górniczych można stwierdzić, iż materiał
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ten jest bardzo dobrym wypełniaczem pustek pozostałych w wyniku prowadzonych robót
górniczych.
Mieszanina popiołowo-wodna stosunkowo łatwo rozpływając się w środowisku zawało
wym, stała się bardzo skuteczna w walce z zagrożeniem pożarowym . Doprowadzenie mieszaniny do czynnej ściany i wtłaczanie jej do zawału bezpośrednio za frontem eksploatacyjnym stało
się najskuteczniejszym sposobem zwalczania tego zagrożenia.
Doszczelnianie zrobów zawałowych oprócz "lokowania" określonej ilości odpadów elektrownianych umożliwia przyspieszenie rekonsolidacji zawału, eliminuje przepływ powietrza
przez przestrzeń zawałową, ograniczając w znacznym stopniu zarówno zagrożenie pożarowe jak
i metanowe.
Zakres stosowania odpadów dla uszczelnienia tam wentylacyjnych i bieżącej likwidacji
zbędnych wyrobisk górniczych gwałtownie wzrasta. Uszczelnienie górotworu w rejonie tam
izolacyjnych oraz wyizolowanych wyrobisk pozwala ograniczyć emisję metanu do wyrobisk
z obiegowym prądem powietrza, równocześnie eliminując zagrożenie pożarowe i metanowe.
Wraz z popiołami zużywa się ogromne ilości słonych wód kopalnianych, przez co nie odprowadza się do wód powierzchniowych części ładunków jonów CI i S0 4 , co przyczynia się do
ochrony środowiska. Używając popiołów lotnych w podziemiach kopalni wypełnia się kilka
procent przestrzeni wytworzonej przez eksploatację węgla.
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Volatile slags utilization to limitation of metbane and fire-menacing with
"Pniówek" Pit-Coal Mine example
Abstract

The article describes an utilization method of volatile slags and salt-waters in coal-mining
process, production technology ofthe slag-water mixture and grouting methods ofthis mixture
to the excavations for limitation of methane and fire-menacing in the mine.
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Rozwarstwianie górotworu jako proces inicjacji zjawisk dynamicznych
powodowanych eksploatacją ścianową
Słowa

kluczowe

Górotwór- eksploatacja- rozwarstwianie- opis zjawiska
Streszczenie
Eksploatacja pokładu systemem ścianowym z zawałem stropu powoduje silne naruszenie górotworu. Tworzone są w nim nieciągłości o zmiennej geometrii w stosunku do uwarstwienia,
przy czym proces podziału górotworu z reguły zapoczątkowany jest wytworzeniem nieciągłości
równoległych do uwarstwienia. Zasięg tego typu nieciągłości jest zależny między innymi od
prędkości postępu frontu ściany i wyodrębnia z górotworu jego fragment, zdefiniowany jako
"aktywna objętość górotworu" tj. objętość w której następują szybkie deformacje wydzielonych
warstw. Ponadto wprowadzono pojęcia koncentratora odkształceń, kinematycznego parametru
zasięgu wpływów głównych, które pozwalają wyjaśnić niektóre zjawiska dynamiczne inicjowane w stropie zasadniczym eksploatowanego pokładu. Dokonano próby obliczenia energii gromadzonej w warstwie piaskowca dla zadanych prędkości jej podbierania.
l. Wstęp
Spadek wydobycia węgla jaki ma miejsce w ostatnim okresie spowodował zmniejszenie się ilości
wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych i tąpnięć . Pomimo tego fakt występowania zjawisk
dynamicznych, które skutkują tąpnięciami bądź tzw. odprężeniami ze skutkami, determinuje konieczność kontynuacji prac badawczych zmierzających do ograniczenia liczby powyższych zjawisk.
Porównując na przestrzeni ostatniego okresu straty ekonomiczne powodowane takimi zdarzenia należy stwierdzić , że obecnie rejestrowane zdarzenia są niezwykle kosztowne dla kopalń. Wynika to
z faktu, że bardzo silne wstrząsy sejsmiczne czy tąpnięcia powodują częściowe bądź całkowite
wyłączenie z produkcji zagrożonych rejonów eksploatacyjnych (kopalnie Śląsk, Zabrze-Bielszowice, Katowice). Wiąże się to ze stratami ekonomicznymi, które dla szeregu kopalń są nie do odrobienia. Jednocześnie aktualna sytuacja ekonomiczna PW w maksymalnym stopniu wymusza od kopalń
ograniczenie wszelkich działań inwestycyjnych zmierzających do renowacji posiadanej siatki wyrobisk udostępniających i przygotowawczych. Ograniczenia te decydują o konieczności eksploatacji
szeregu partii pokładów, które znajdują się w zasięgu oddziaływania zaszłości eksploatacyjnych
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pokładów sąsiednich. Mając

na uwadze ten aspekt działalności górniczej możemy mówić o prowadzeniu robót górniczych w środowisku, które zostało w znacznym stopniu naruszone a zatem, w rejonach silnego oddziaływania na obszar prowadzonej działalności górniczej jego fragmentów charakteryzujących się wysokim stopniem zmian postaciowych. Wieloletnie badania prowadzone
w kopalniach węglowych mające na celu lokalizację nieciągłości spowodowanych eksploatacją
ścianową wykazały, że proces ten zachodzi w ściśle określonych obszarach skał stropowych. Tworzeniu nieciągłości zawsze towarzyszą zjawiska sejsmiczne na różnym poziomie energetycznym.
W niekorzystnych sytuacjach górniczych tj. w przypadku, kiedy wyrobisko górnicze znajduje się
w zasięgu wpływu dynamicznego procesu tworzenia szczelin i może dojść do jego zatąpania.

2.

Intensywność

zjawisk dynamicznych

W ostatnich latach obserwuje się tendencję spadkową liczby wysokoenergetycznych
wstrząsów sejsmicznych i tąpnięć. Za wysokoenergetyczny wstrząs uznaje się wstrząs którego
energia przekracza wartość 10 5 J. W celu zobrazowania problemu ilościowego silnych zjawisk
sejsmicznych przytoczono poniżej zestawienie wstrząsów sejsmicznych jakie wystąpiły w PW
w okresie po roku 1980.
Tabela l. Zestawienic liczby wstrząsów wysokoenergetycznych za lata 1980-1998
wg danych Głównego Instytutu Górnictwa
Tablc l. List ofhigh cncrgy trcmors for thc years 1980 to 1998 according to thc data rcportc
by the Central Mining Institutc
Liczba wstrząsów w poszczególnych przedziałach cncrgetyczncyh
Rok
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105 J

10 6 J

107 J

108 J

109 J

suma

1980

2855

531

40

5

l

3432

1981

2004

296

31

4

l

2336

1982

2262

251

28

4

o

2545

1983

2400

319

25

4

l

2749

1984

2657

293

16

2

2

2970

1985

2256

202

18

2

2

2480

1986

2390

192

20

3

l

2606

1987

2015

204

36

5

2260

1988

1471

113

15

o

1989

973

91

lO

2

1990

960

71

5

2

1991

822

37

3

l

o
o
o
o
o

1992

772

53

7

o

l

833

1993

838

83

6

3

2

932

1994

671

72

6

l

o
o
o
o
o

750

1995

385

70

8

2

1996

499

54

ll

1997

464

78

5

1998

572

86

5

o
o
o

1599
1076
1038
863

465
564
547
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ognisk wysokoenergetycznych wstrząsów sejsmicznych należy stwierdzić, że ich przeważająca ilość wystąpiła w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych
robót górniczych. Wyjątkiem byłytzw.wstrząsy regionalne związane z naruszeniem równowagi
górotworu na bardzo dużych obszarach w sąsiedztwie dużych uskoków, w których roboty eksploatacyjne prowadzone były w kilku pokładach jednocześnie. Zwiększenie intensywności eksploatacji z poszczególnych pokładów ma swoje konsekwencje energetyczne. Koncentracja
wydobycia w ramach jednej partii poprzez zwiększenie długości frontu eksploatacyjnego, wybieranie grubych pokładów możliwie maksymalnie wysokim przodkiem i w końcu, uzyskanie
dla ściany dużych postępów dobowych powoduje, że środowisko skalne jest intensywnie naruszane. Każdy z ww. elementów ma swój wpływ na zagrożenie sejsmiczne jakie występuje
w trakcie eksploatacji szczególnie tzw. pokładów tąpiących oraz w przypadku występowania
w stropach eksploatowanych pokładów grubych sprężystych warstw. Badania in situ prowadzone w piaskowcach podbieranych eksploatacją ścianową wykazały, że ulegają one okreś
lonym zmianom postaciowym. Decydują one o akumulacji energii odkształcenia postaciowego
w ściśle określonych objętościach masywu skalnego, która w przypadku przekroczenia dopuszczalnych odkształceń dla występujących w tych objętościach warstw sprężystych, skutkować
może zjawiskami dynamicznymi. Dodatkowymi elementami zewnętrznymi prowokującymi
ww. zjawiska dynamiczne jest duża głębokość eksploatacji, występowanie naturalnych zaburzeń środowiska skalnego, oraz wytworzone dokonaniami eksploatacyjnymi resztki czy krawędzie . Mając na uwadze bezpieczeństwo załóg górniczychjako szczególnie istotne wydaje się
być określenie miejsc występowania silnych wstrząsów sejsmicznych na wybiegu ścian tj.
z reguły rejonów w których przebywa załoga . Aktualnie kopalnie w których zagrożenie sejsmiczne jest bardzo duże wyposażone są w system automatycznej lokalizacji wstrząsów sejsmicznych. Umożliwia on szybką lokalizację ognisk wstrząsów oraz pozwala określić ich
energię. Dotychczasowe informacje odnoszące się do lokalizacji wstrząsów wysokoenergetycznych wskazują, że większość z nich posiada swoje źródło w stropie wysokim na wybiegu ściany.
Innymi słowy przemieszczający się front ścianowy determinuje na tyle duże zmiany postaciowe
warstw sprężystych stanowiących strop zasadniczy eksploatowanego pokładu, że powodują one
powstawanie nieciągłości, czemu towarzyszą zjawiska dynamiczne zarówno w samym stropie
jak i w obszarach będących w ich zasięgu.
pod

uwagę lokalizację

3. Prace badawcze nad przyczyną tąpań stropowych
Ilość silnych zjawisk sejsmicznych, które nierzadko skutkowały zatąpaniem wyrobiska górniczego, była i jest powodem prowadzenia szeregu prac naukowo badawczych zmierzających do
określenia ich mechanizmu. Roboty eksploatacyjne powodują naruszenie górotworu, którego
zasięg ograniczony jest płaszczyzną eksploatowanego pokładu i powierzchnią. Obszar ten, ze
względu na intensywność procesów odkształceniowych, można podzielić na dwie części. Pierwsza zawierająca się od powierzchni do pewnej głębokości h do której intensywność i zasięg deformacji poszczególnych warstw opisują krzywe osiadania oraz druga, w której zmiany odkształceniowe zachodzą praktycznie bezpośrednio po każdym nowym odsłonięciu ociosu. Moż
na przyjąć, że pomiędzy ww. obszarami istnieje ścisły związek przyczynowo skutkowy, jednak
procesy odkształceniowo-zniszczeniowe jakie zachodzą w obszarze drugim obejmują zmienne
w czasie i przestrzeni objętości górotworu. Dla bezpiecznego prowadzenia ściany istotnymjest
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zdefiniowanie w jakiej części górotworu podbieranego eksploatacją ścianową zachodzą "szybkie" zmiany postaciowe wywołane ruchem przodka.
Tworzenie nieciągłości w sprężystych warstwach zalegających w stropach eksploatowanych pokładów był przedmiotem szeregu prac badawczo-pomiarowych prowadzonych
w Głównym Instytucie Górnictwa (Biliński, Budzikur, Ożana 1982; Biliński 1985; Drzewiecki 1991). Obserwacje dołowe wykazały, że nieciągłości jakie powstają w górotworze
mogą rozwijać się zarówno w płaszczyźnie równoległej jak i prostopadłej do uwarstwienia.
Zagadnienie to było przedmiotem badań in situ, które pozwoliły opracować tzw. fazowy model niszczenia górotworu w wyniku naruszania go eksploatacją ścianową (Drzewiecki
1995). Na podstawie wyników pomiarów przeprowadzonych w kopalniach "Katowice",
"Jastrzębie", "Staszic" określono zależność miejsca inicjacji nieciągłości w stropie w kierunku wybiegu ściany od prędkości postępu frontu ścianowego . (Drzewiecki 1991; Drzewiecki, Smołka 1994 ).
Powyższą zależność opisuje równanie :
d0 = a + v · z + c · z 2

(l)

gdzie:
do
-odległość pozioma miejsca inicjacji rozwarstwienia od frontu ściany [m],
z
-odległość wytworzonej nieciągłości (półpłaszczyzny) od stropu pokładu [m],
v
- średnia dobowa prędkość postępu ściany [m/dobę]
a 1 c -parametry równania
a;:::O
wartość

parametru c oblicza się z równania
c= -27. I0-5 - 34 . I0-4.

V-

17. 10-4 . v2

(2)

Wykresem równania (l) dla wybranych prędkości postępu frontu ściany jest rodzina krzywych przedstawionych na rysunku l .
Prezentowane na rysunku l parabole odpowiadające przykładowym prędkościom frontu
wyznaczają miejsca w górotworze, gdzie zapoczątkowana zostaje szczelina o kierunku jego
uwarstwienia. W obszarze górotworu ograniczonym parabolą dla danej prędkości postępu
ściany powiększanie istniejących nieciągłości oraz tworzenie nowych następuje skokowo
wraz z postępującym frontem, czemu towarzyszą zjawiska sejsmiczne na poziomie energii
sejsmicznej wynikającej z wielkości obszaru niszczonego w ramach strefy kontaktu mię
dzywarstwowego. Podział górotworu na zespół wzajemnie z sobąsąsiadujących warstw jednostronnie utwierdzonych w górotworze w obszarze ograniczonym krzywą paraboliczną
dokonuje się sukcesywnie wraz z przemieszczającym się frontem ścianowym. Ilość wytworzonych nieciągłości oraz ich położenie zależy od budowy geologicznej stropu oraz parametrów mechanicznych poszczególnych warstw a także prędkości postępu ściany . Biorąc
pod uwagę, że wyodrębnione z górotworu objętości zawierające nieciągłości wytworzone
przemieszczającym się frontem ścianowym są różne dla różnych prędkości tego frontu wynika, że każda zmiana tej prędkości determinuje zmianą objętości górotworu reagująca na
roboty eksploatacyjne.
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4.

Objętość

aktywna górotworu

Górotwór karboński posiada budowę warstwową a jego naruszenie wynika z systemu eksploatacji, jej prędkości i głębokości, oraz zaszłości eksploatacyjnych. Zmiany objętościowe
i postaciowe górotworu w otoczeniu wyrobisk górniczych obejmują duże jego obszary, w których znajdują się puste przestrzenie- wyrobiska górnicze, zaszłości eksploatacyjnych- zroby, bądź obszary osłabienia- uskoki. Całość tworzy określoną "konstrukcję" zawierającą ww.
defekty zbudowaną z fragmentów górotworu wzajemnie z sobą powiązanych siłami spójności
pierwotnej bądź siłami tarcia utrzymujących ją w równowadze. W stanie trójosiowego ściskania
w fazie odkształceń sprężystych odkształcenia postaciowe wzajemnie z sobą sąsiadujących
warstw będą jednakowe dla ściśle określonego poziomu ich deformacji. Strefy kontaktowe
warstw posiadają różną odkształcalność w zakresie odkształceń sprężystych, czyli dla tych samych deformacji warstw powstawać w nich będą naprężenia tnące mogące doprowadzić do ich
zniszczenia. Obrazem tego procesu jest razsłojenie górotworu a nawet pęknięcie poprzeczne
warstwy. Rzeczywiste wymiary górotworu, w którym wyróżniamy "konstrukcję", są bardzo
duże w związku z czym obejmuje ona także część górotworu, która reaguje na roboty eksploatacyjne a wyodrębniona jest parabolami prezentowanymi na rys. l. Ta część górotworu stanowi
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tzw. aktywną objętość górotworu. W niej obserwuje się zjawiska dynamiczne rejestrowane
w postaci wstrząsów sejsmicznych o zróżnicowanej energii, z reguły określane jako wstrząsy indukowane eksploatacją [l, 2, 3]. Przyjmując, że górotwór jest konstrukcją opisaną powyżej,
można wyróżnić w niej obszary o potencjalnie dużych możliwościach "przyjęcia" określonych
objętości skał. Konstrukcja ta zbudowana z warstw sprężystych czy sprężysto-kruchych, odkształcana jest wraz z tworzonymi pustkami, i w danym momencie czasowym poszczególne jej
fragmenty posiadają określony stan deformacji. Każda zmiana zdeformowania konstrukcji
wywołana powstaniem nowych pustek czy nieciągłości, np. rozwarstwień w ramach aktywnej
objętości górotworu, wiąże sięjej przemieszczeniem w kierunku obszaru najbardziej podatnego
na odkształcenia. Obszar taki określono mianem "koncentratora odkształceń" i w jednym
przypadku może nim być wyrobisko górnicze a w innym np. uskok. Szybka zmiana ksztahu konstrukcji powodowana np. wytworzeniem w górotworze nowych pustek czy nieciągłości,jestpro
cesem dynamicznym połączonym z utratą jedynie małej części nagromadzonej w niej energii
i zachodzi do chwili ponownego uzyskania przez nią poziomu równowagi energetycznej.
W świetle powyższych informacji należy wnioskować, że dla zjawiska w którym konstrukcja
odkształca się w kierunku koncentratora odkształceń, żadna obudowa nie stanowiłaby wystarczającej bariery dla zatrzymania tego procesu. Jak z powyższego opisu wynika, w procesach
dynamicznych zachodzących w górotworze naruszanym eksploatacją, istotną rolę pełnią zjawiska dynamiczneg9 podziału masywu skalnego w ramach aktywnej objętości górotworu.
Całkowita energia zgromadzona w aktywnej objętości górotworu ET jest sumą szeregu
energii, natomiast z punktu widzenia odkształcenia skał, decydującą rolę mają dwa rodzaje

Rys . 2. Graficzna ilustracja bilansu energetycznego w aktywnej obj!(tości górotworu naruszanej
ścianową (Drzewiecki 1997)

eksploatacją

Fig. 2. Grapfical illustration o f cnergetic balance in a spccificd rock volume disturbcd by thc longwall mining
system (Drzcwiecki 1997)
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energii, pierwsza będąca energią grawitacyjną wynikającą z głębokości zalegania przedmiotowej objętości, oraz druga będąca energią sprężystą akumulowaną w obszarze deformowanych
warstw jako monolitu skalnego, (wielkość deformacji jest funkcją postępu frontu ściany oraz
systemu eksploatacji). Ze względu na fakt, że energia potencjalna nie ulega zmianie, źródłem
zjawisk dynamicznych będzie energia sprężystości zmian postaciowych jaką warstwy te uzyskają w trakcie ich naruszania eksploatacjąpodbierającą. Jakjuż wspomniano warstwy te, ulegają
podziałowi, czemu towarzyszy emisja energii rozwarstwiania EL- geofizycznie odpowiada
temu model poślizgowy o poziomo zorientowanej płaszczyźnie ogniskowej . Stały postęp ściany
wymusza dalsze ugięcie warstw co powoduje, że sumaryczna energia gromadzona w każdej
z nich rośnie. Powyższe zachodzi aż do momentu kiedy nastąpi przekroczenie granicznych naprężeń tnących w strefie inicjacji szczeliny - wydłużenie istniejących bądź powstawanie nowych szczelin. Towarzyszy temu spadek energii w obszarze górotworu (aktywnego) biorącego
udział w tym procesie o energię zniszczenia strefy kontaktowej sąsiadujących z sobą warstw.
Proces ten ma charakter skończony dla skończonego przyrostu odkształceń, dla określonej wielkości wybrania złoża, systemu eksploatacji i nie zmieniających się warunków geologiczno-górniczych.
Każda nowotworzona nieciągłość równoległa do uwarstwienia bądź propagacja już istniejących nieciągłości powoduje skokową (dynamiczną) zmianę kształtu wyodrębnionych
warstw a zatem i konstrukcji. Odpowiednio duża wielkość wybrania złoża może doprowadzić do
pęknięć poprzecznych wydzielonych warstw na określonym poziomie zakumulowanej energii
sprężystej Ef. Odpowiada temu przeskok do niższego poziomu energetycznego połączony
z emisją energii sejsmicznej- model ogniska wstrząsu o nachylonej płaszczyźnie ogniskowej.
Ze względu na fakt, że wyodrębnione w procesie podziału górotworu warstwy sprężyste charakteryzują się różnymi parametrami mechanicznymi oraz różną grubością, to przy odpowiednim poziomie ich deformacji będą pękały z odpowiednią dla swoich własności mechanicznych
i geomertycznych odległością kolejnych płaszczyzn nieciągłości poprzecznych do uławicenia.
(Drzewiecki i inni. 1985). Najbardziej niekorzystnym przypadkiem mogącym zaistnieć w trakcie prowadzenia robót eksploatacyjnychjest ten, w którym w stosunkowo wąskim obszarze górotworu nastąpi zagęszczenie stref potencjalnych pęknięć poprzecznych z różnych warstw.
Jedno pęknięcie w takim obszarze osłabia układ warstw i może powodować proces lawinowego
pękania kolejnych, czemu towarzyszą bardzo silne zjawiska sejsmiczne. Następuje wtedy szybka zmiana kształtu konstrukcji w kierunku obszaru najbardziej podatnego określonego jako koncentrator przemieszczeń. W trakcie tego procesu następuje ponowne uzyskanie równowagi
naprężeniowo-odkształceniowej całej konstrukcji. Istotną dla tego procesu jest zdolność górotworu zawierającego się w objętości aktywnej, do przemieszczenia w obszar koncentratorów
odkształceńtj.przemieszczeń poziomych- model ogniska poślizgowy, i pionowych- model
ogniska uskokowy. Powyższy mechanizm może powodować okresowo chwilowe dociążenia
fragmentu górotworu w sąsiedztwie wyrobisk (koncentratorów odkształceń) , a to z kolei determinuje powstanie w ich sąsiedztwie granicznych naprężeń.
Praktyka górnicza dowodzi, że deformację stropu w sąsiedztwie frontu ściany nie można
opisać wprost funkcją stosowaną w teorii Budryka-Knothego. Wynika to ze zmienności parametru zasięgu wpływów głównych tgl3 w górotworze wraz z odległością od frontu eksploatacyjnego (Kowalski 1985). Uwzględniając w mechanice deformowania warstw podbieranych
istnienia objętości aktywnej możemy różnicować parametr zasięgu wpływów głównych tg!3
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od prędkości postępu ściany V. Zakładając, że dla zadanej dobowej prędkości średniej postę
pu frontu ściany można określić położenie punktu maksymalnego zasięgu nieciągłości równoległej do uwarstwienia należącej do paraboli zawierającego się w objętości aktywnej, można
poprzez prostą operację geometryczną określić dla dowolnej prędkości V współrzędne tego
punktu.
Kolejno, obliczono dla podanych przykładowych prędkości postępu frontu ściany parametr
zasięgu wpływów głównych jako tgl3 kata zawartego pomiędzy płaszczyzną stropu pokładu
a prostą przechodzącąprzez punkty obrazujące front ściany i wierzchołki parabol maksymalnego zasięgu obszaru w którym następuje podział górotworu wzdłuż uwarstwienia. Tak obliczony

tgf3 w dalszym ciągu będący parametrem zasięgu wpływów głównych, ze względu na jego
zmienność w funkcji prędkości postępu frontu ściany V, nazwano kinematycznym parametrem zasięgu wpływów głównych tgf3kin·
Dla prędkości postępu frontu ściany przedstawionych na rysunku l, obliczone
nematycznego parametru zasięgu wpływów

głównych

wartości

tgf3kin i kąta zasięgu wpływów

ki-

głównych

f3kin przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Zestawienic obliczonych wartości kinematycznego parametru zasiQgu wpływów głównych tgf3kin i kąta
zasic;gu wpływów głównych f3kin dla wybranych prędko śc i postc;pu frontu ściany
Tablc 2. Summary of thc calculatcd valucs of thc main effccts rangc kinemalie parametcr, tgf3kin ,and thc anglc
of main cffcct rangc, f3kin, against thc givcn coalfacc advancc ratcs
Średnia prc;dkość

postc;pu ściany
[ m/dobc;]

Parametr zasiQgu wpływów głównych
tgf3kin

Kąt

f3kin zasiQgu wpływów głównych
[UJ

0,5

4,227436

76,73022

l

l ,935359

62,70639

2

0,971723

44,20077

3

0,687853

34,53975

4

0,5 13743

27,20529

5

0,383259

20,98043

6

0,351691

20,16061

1

l

Jak z powyższego widać, zarówno wartość p arametru zasięgu wpływów głównych tgf3kin
i kąt zasięgu wpływów głównych f3kin jest silnie zależny od prędkości V postępu frontu ściany.
Obie te wielkości są zależne od tej części aktywnej objętości górotworu w której następują
zmiany postaciowe budujących ją warstw. Zakładając, że warstwy sprężyste znajdą się w obszarze aktywnej objętości górotworu ograniczonej krzywymi parabolicznymi promień oddziaływań eksploatacji "r" wewnątrz górotworu można wyrazić w postaci:

z

r=--

(3)

tgf3kin
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stropem pokładu naruszającego górotwór a horyzontem na
warstwy.

określa się deformację

W powyższym wzorze w miejsce wartości parametru zasięgu wpływów głównych tgf3,
wprowadzono wartość kinematycznego parametru zasięgu wpływów głównych tgl3kin- Operacja
ta powoduje, że w obszarze górotworu ograniczonym parabolą odpowiednią dla danej prędkości
frontu, czyli w aktywnej objętości górotworu, promień oddziaływań eksploatacji wewnątrz górotworu "r" także ulega zmianie odpowiedniej do tej prędkości.
Kolejnym istotnym elementem dotyczącym tak postawionego zagadnienia jest możliwość
prowadzenia analiz zachowania się warstw sprężystych bez uwzględnienia wpływu czasu na ten
proces. Wynika to z faktu rozpatrywania rozwoju procesu destrukcji ośrodka skalnego w czasie
którego jednostką jest doba.
5. Podsumowanie
Wprowadzenie pojęcia objętości aktywnej górotworu a szczególnie kinematycznego parametru zasięgu wpływów głównych tgf3kin umożliwia prowadzenie rozważań odnoszących
się do zagadnień energetycznych w odniesieniu do wybranej warstwy sprężystej. Można zatem
określić w jakim stopniu uległa ona clefonnacji w wyniku prowadzonej eksploatacji podbierającej, orazjaka część energii całkowitej zgromadzonej w górotworze dla danej sytuacji górniczej zawarta będzie w przedmiotowej warstwie wydzielonej z górotworu płaszczyznami nieciągłości . Mówimy tutaj o przypadku, kiedy znajdująca się w danej objętości aktywnej warstwa
w wyniku zmiany prędkości eksploatacji przejdzie do innej objętości aktywnej. Każda taka
zmiana powoduje, że poziom energii gromadzonej w analizowanej warstwie zmienia się, co wynika wprost z warunków deformacji warstwy. W jednym przypadku ulegnie on obniżeniu, co ma
miejsce kiedy punkt inicjacji przesunie się w stronęjuż istniejącej nieciągłości (brak propagacji
szczeliny), natomiast w przeciwnym przypadku energia całkowita zgromadzona w płycie ulegnie zwiększeniu. Szczególnie istotne dla praktyki górniczej jest zbilansowanie energii dla obu
powyższych sytuacji górniczych. Zakładając dla identycznej płyty (warstwy) i zadanej wartości
Ą wyrażającej naprężenie dla różnych prędkości postępu frontu ściany V można, przyjmując deformacje takiej warstwy opisane np. funkcją gaussa, określić wielkość przemieszczeń pionowych Wmax w zależności od punktu podparcia (front ściany) deformowanej warstwy. Postać
ogólna funkcji opisującej zmianę gęstość energii Gv [J/m] w zależności od odległości x punktu
podparcia deformowanej warstwy (frontu ściany), dla zdefiniowanej wielkości maksymalnych
przemieszczeń pionowych wmax , przedstawia następujące równanie:
(4)
gdzie

c

=
1
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(5)
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(6)

natomiast energia gromadzona w takiej
dzie wyrażona całką w postaci:

płycie

w

określonym

przedziale jej

długości

x 1 i x2 bę

X'

(7)

V -- J- C,·x 4 ·e -C,·x' dx

Ze względu na postać funkcji podcałkowej obliczenie jej
zowo dla rozwiązywanego przykładu numerycznie.

6.

wartości można dokonać każdora

Przykład

przykład rozpatrzono zmiany zachodzące w warstwie piaskowca zalegającej na głę
700 m w odległości Z = 50 m nad eksploatowanym pokładem. Przyjęto, że pokład
o grubości 3,0 m eksploatowany jest systemem zawałowym (Wmax = 3,0 m), z różnymi średnimi

Jako

bokości

-Q- V..O,S mldobę
--+--V-l,Oml~

-/r-- V-2,0 mldob~
4 r V=:l,Om/~

-.r-

V=4,0ml~

- - - V=S,O mldob~
-+-- V=6,0 mldobę

uo
Rys . 3. Szkic

położen i a

warstwy piaskowca na tle krzywych wydzielających z górotworu
zadanych prędko ści frontu

aktywną objętość

dla

Fig. 3. Lay-out ofa sandstonc bed against a background ofthc curvcs ofseparated active rock mass volume with
rcspect to thc given coalfacc advance rates
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Tabela 3. Dane wejściowe oraz energie jaką może

kumulować

warstwa piaskowca zalegająca na gh(bokości 700 m podbierana eksploatacją ścianową na wysokość 3m
dla zadanych pr«dkości postępu ściany

Table 3. Input data and thc cncrgics that can be stored in a sandstane bed lying at a depth of700 m and being undermincd by thc 3m high longwall coalface,
against the given coalface advance rates

Prędkość

post((pu
frontu v
[m/ dobę]

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Maks. osiadanic
warstwy Wmax
[m]

Napr((żenic

/,

Maksymalny

Przedział

zasięg

obliczeniowy mb
warstwy
[m]

[MPa]

Parametr tgpkin
[rad]

3,0

17,5

0,998642

50,068

3,0

17,5

0,946513

52,8255

3,0

3,0

17,5

0,911147

szczeliny r
[m]

54,8759

17,5

0,865472

57,77195

3,0

17,5

0,835179

59,8674

3,0

17,5

0,794458

62,936

od 49/50
do 50/51
od 51.8/52.8
do 52.8/53.8
od 53.8/54.8
do 54.8/55.8
od 56.8/57.8
do 57.8/58.8
od 59/60
do 60/61
od 61.9/62.9
do 62.9/63.9

Stała

CI

Stała

[N/m 2]

C2
[l/ m2]

0,000657

-0,00125

0,000559

-0,00113

Różnica

energii E
[MJ]

8,102
8,102
""CI

0,000499

-0,00104

8,114

o
~
~::l

~

0,000427

-0,00094

8,13

0,000384

-0,00088

8,15

0,000331

-0,00079

8,138

N

o
o
o
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dobowymi prędkościami postępu frontu V. Rozważono przypadek kiedy eksploatacja pokładu
przebiega z prędkością V od 0,5 m/dobę do 6,0 m/ dobę. Należy wyjaśnić, że dla warstwy piaskowca zalegającej 50 m na eksploatowanym pokładem, wartość kinematycznego parametru zasięgu wpływów głównych tgpkin wynika z położenia punktu przecięcia się płaszczyzny stropu tej
warstwy z krzywą wyznaczającą aktywną objętość górotworu dla zadanej prędkości postępu
ściany. Maksymalny zasięg szczeliny "r" wyznacza odcinek zawarty pomiędzy ww. punktem
a osią OY, stałe całkowania C 1 i C 2 liczone są dla każdego "r" oddzielnie. Do obliczeń przyjęto
warstwę o długości 120 m.
Szczególnie ważnym wydaje się określenie energii E zgromadzonej w strefie inicjacji nieciągłości dla zadanej prędkości postępu V 1, a następnie porównanie jej z energią określoną dla
innej prędkości postępu ściany V 2 dla tego samego przedziału obliczeniowego. Powyższa operacja pozwala szacować energię E jaka może być gromadzona w wybranym fragmencie deformowanej warstwy w sytuacji, kiedy z przyczyn technicznych prowadzenia ściany w analizowanym fragmencie warstwy występuje niestabilność jej deformacji. Można przyjąć, że w przypadku kiedy nastąpi przerwanie ciągłości takiej warstwy- pęknięcie poprzeczne, model uskokowy ogniska wstrząsu - energia zgromadzona w bezpośrednim otoczeniu miejsca utraty
ciągłości warstwy ulegnie dyssypacji w postaci między innymi fali sejsmicznej. Jednocześnie ze
względu na fakt skrępowania pękającej warstwy na całej jej długości, jedynie bezpośrednie otoczenie ogniska będzie miało wpływ na zmianę stanu energetycznego rozpatrywanej warstwy.
Zakładając, że w powyższym procesie będzie brał udział jedynie jednometrowy odcinek warstwy, to ten odcinek warstwy znajdować się będzie w jednym przypadku w strefie szczeliny natomiast w drugim w strefie jej potencjalnego wykształcenia. Poniżej w tabeli 3 przedstawiono
wielkości energii E obliczone dla metrowego odcinka analizowanej warstwy w otoczeniu miejsca inicjacji szczeliny. Energia ta może zostać wyzwolona w przypadku propagacji istniejącej
szczeliny w danej warstwie.
Obliczone wielkości energii zgromadzonej w analizowanym odcinku warstwy sprężystej są
na poziomie 8 MJ. Należy zaznaczyć, że w warunkach rzeczywistych propagacja szczeliny ma
skokowy charakter i jest związana z własnościami ośrodka skalnego w strefie inicjacji szczeliny.
Powyższe powoduje, że będzie miała zmienną długość w związku z czym odcinki przyjęte mają
jedynie charakter szacunkowy z czego wynika również szacunkowy charakter obliczonych
energu.
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Separation and shearing of rock strata parting planes as sources
of dynarnic events initiation processes associated with longwall mining
system operations
Abstract

The co al seam longwall mining with roof caving ha s been found to result in considerable rock
mass disturbances. The discontinuities varying in geometry with respect to strata are formed in
the rock masses. However, the initial ground faulting process generates the discontinuities
parałlei to bedding. The range of this type of discontinuities mostly depends on the coalface
advance rate and results in separation of a rock mass volume that is characterized by the fast
deformation of the separated strata. Also, the cocept o f strain concentrator, a kinematic parameter for the rang e o f main effects that can explain certa in dynamie events initiated in the main
roof, or the uppermost neighbouring beam above the immediate roof of a coal seam being mined ,
was introduced. An attempt to calculate the energy stored in a sandstane bed, given its undermining advance rates, was made.
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Mechanika górotworu - ochrona powierzchni- metoda elementów skończonych
Streszczenie
Ocena wpływu prędkości postępującego frontu wybierania na przebieg deformacji górotworu oraz jego powierzchni nadal jest problemem otwartym. Dlatego też dokonano oceny
wpływu prędkości wybierania na modelowy obiekt powierzchniowy.
W ocenie wpływu prędkości postępującego frontu wybierania na obiekt powierzchniowy
wykorzystano model górotworu będący powiązaniem modelu sprężysto-lepkiego oraz sprężys
to-plastyczno-kruchego, natomiast obiekt powierzchniowy w wariancie pierwszym stanowi
ciało liniowo sprężyste, natomiast w drugim wariancie jest ciałem standard.
Przyjęty w rozważaniach reologiczny model górotworu oraz liniowo sprężysty model budynku pozwoli zdaniem autorów na ocenę zmian zachodzących w tym obiekcie pod wpływem
odkształceń gruntu, na którym posadowiono obiekt.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wzrost prędkości wybierania powoduje spadek naprężeń w obiekcie powierzchniowym. Jednocześnie charakter zmian ekstremalnych naprężeń pojawiających się w obiekcie pod wpływem różnych prędkości eksploatacji poz. wala na stwierdzenie, iż istnieje pewna graniczna prędkość wybierania, powyżej której nie bę
dziemy obserwować istotnych zmian naprężeń.
Ponadto należy stwierdzić, iż pomimo obserwowanego ze wzrostem prędkości zmniejszenia
się ekstremalnych wartości naprężeń rośnie prędkość ich narastania, co może mieć istotny
wpływ na zachowanie przez obiekt stateczności.
l. Wstęp

Ocena wpływu prędkości postępującego frontu wybierania na przebieg deformacji górotworu orazjego powierzchni nierozerwalnie związanajest z zagadnieniem dotyczącym ochrony
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obiektów powierzchniowych. Początkowo problem ten traktowany był wyłącznie w kategoriach
czysto teoretycznych rozważań, jednak znaczący rozwój techniki, w szczególności wzrost pręd
kości eksploatacji nadał temu zagadnieniu znaczenia bardziej praktycznego. Innym czynnikiem
powodującym wzrost zainteresowania tym tematem jest zagęszczenie zabudowy miejskiej oraz
przemysłowej na terenach objętych eksploatacją górniczą.
Pomimo szeregu publikacji podejmujących ten temat, wśród których należy wymienić prace
Kwiatka, Knothego, Białka, Kowalskiego, Kwaśniewskiego i Wanga oraz Orzęźli problem ten
jest wciąż zagadnieniem otwartym. Dlatego też dokonano oceny wpływu prędkości wybierania
na modelowy obiekt powierzchniowy. Przytoczone powyżej prace stanowić będą materiał porównawczy dla otrzymywanych wyników symulacji komputerowej.
Tabela l . Zestawienic parametrów materialowych
Table l. List o f material paramctcrs
Parametr
Warstwa
V(- ]

p [kg/m 3]

GI[-]

130

0,30

2100

0,200

5

l warstwa

7 500

0,14

2300

0,434

18

Ex [MPa]
nadkład

~G

[dni]

2 warstwa

lO 000

0,18

2450

0,570

41

3 warstwa

6 600

0,20

2550

0,450

20

4 warstwa

12 700

0, 19

2600

0,620

48

5 warstwa

6 000

0,13

2650

0,320

15

6 warstwa (Strop)

9 000

0,17

2700

0,510

l 250

0,25

1400

7 warstwa

(Pokład)

Rys. l. Schemat tarczy

płaskiej

-

32

-

górotworu

Fig. l. Schcma o f flat disk rock mass

174

Section l

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

Należy

w tym miejscu podkreślić , że celem prowadzonych prac jest ocena wpływu prędkości
frontu eksploatacyjnego na obiekt powierzchniowy przy założeniu ciągłości prowadzonej eksploatacji. Oznacza to, że w pracy nie uwzględniono wpływu postojów ścian na
wspomniany modelowy obiekt (praca przez 7 dni w tygodniu) .
W ocenie wpływu prędkości postępującego frontu wybierania na obiekt powierzchniowy
wykorzystano model górotworu będący powiązaniem modelu sprężysto-lepkiego oraz sprężys
to-plastyczno-kruchego, natomiast obiekt powierzchniowy w wariancie pierwszym stanowi
ciało liniowo sprężyste, natomiast w drugim wariancie jest ciałem standard. Model obiektu powierzchniowego o gabarytach 35 x 40 m (stosunek H x L) podzielony został na część fundamentową oraz mur z cegły. Szczegóły budowy poszczególnych modeli (obiektu powierzchniowego i górotworu) oraz przypisane im stałe materiałowe dokładnie przedstawiono w tabeli l i na
rysunku l .
postępującego

2.~odełgórotworu

Do wyznaczenia wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu zbudowano płaski
model górotworu o wymiarach 1920 x 652 m (L x H). Powyższy model obejmuje swym zasię
giem pokład węgla o miąższości 2 m. W stropie pokładu zamodelowano sześć kolejnych warstw
skalnych górotworu karbońskiego o grubościach od 70 m do l 00 m oraz jedną warstwę
o miąższości 30 m stanowiącą warstwę nadkładową. Spąg przeznaczonego do eksploatacji
pokładu zamodelowano jako warstwę skalną o grubości 50.
Symulowana eksploatacja górnicza z podsadzką hydrauliczną prowadzona będzie w prawym
skrzydle modelu górotworu na wybiegu około 1440 m. Rozwiązanie takie pozwoli na sprowadzenie rozpatrywanego zagadnienia do tzw . półpłaszczyzny. W celu przeprowadzenia obliczeń
wyodrębnione w tarczy warstwy podzielone zostały siatką prostokątnych oraz trójkątnych
elementów, których wymiary zależne są od przypisanego miejsca w modelu. Skrajnym węzłom
siatki elementów znajdującym się na bocznych krawędziach tarczy przyporządkowano możli
wość przemieszczania się jedynie w kierunku pionowym odpowiadającym osi Z. Węzły znajdujące s ię na dolnej krawędzi modelu mają możliwość przemieszczania sięjedynie w kierunku
poziomym opisanym przez układ współrzędnych jako kierunek X. Pozostałe węzły siatki mają
swobodę przemieszcze ń w obrębie płaszczyzny XZ.
Założono , że pionowe naprężenie pierwotne w tarczy górotworu wynika z ciężaru warstw
nadległych i jest uzależnione od gęstości objętościowej poszczególnych warstw ośrodka . Poziome naprężenie pierwotne w tarczy górotworu zgodnie z powszechnie stosowanym rozwiąza
niem stanowi ułamek pierwotnego n aprężenia pionowego, którego wartość zależna jest od
współczynnika Poissona.
Jako że rozpatrywana eksploatacja górnicza ma kształt tzw. półpłaszczyzny (rys. 2) model
obiektu powierzchniowe poddany zostanie dwom ekstremalnym wartościom naprężeń.
I. Naprężenia rozciągające (dodatnie) pojawiają się w chwili, gdy budynek znajdzie się w obrębie wypukłej części stoku niecki osiadań .
II. Naprężenia ściskające (ujemne), wynikające z oddziaływania wklęsłej części stoku niecki.
Wartości ekstremalne naprężeń (ściskających oraz rozciągających) zależą od prędkości prowadzonej eksploatacji. Wspomniane ekstremalne wartości naprężeń wyznaczone z badań Białka
(1995) oraz Orzęźli (1996) przedstawiono na rysunku 3. Do wyznaczenia wpływu prędkości
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s

Rys.2. Eksploatacja w

kształcie półpłaszczyzny

Fig. 2. Exploitation in shapc halfpiane

.2.9.B(E
+E )
r'
00

s/r

-~----0.5

--V*= l
- - V* = 3
- - V*= S
-1

Rys. 3.

Wielkość naprl(żcń

w obiektach w zależności od odległości s od czoła
T- czas relaksacji obiektu, c - parametr. T*= eT= 3, v* = vT/r

ściany

Fig. 3. Magnitude oftensions in objccts in dependences from distances s from forchcads ofwall
T- relaxing time of object, c - parameter T*= eT= 3, v* = vT/r,

eksploatacji na obiekty powierzchniowe wspomniani powyżej autorzy wykorzystali model kinematyki osiadania wynikający z teorii Knothego, natomiast budynek poddany wpływom stanowił ciało reologiczne o modelu standard.
Na podstawie badań własnych Drzęźla (1996) stwierdził, że w warunkach Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego, gdzie proces ujawniania się wpływów eksploatacji na powierzchni terenu
jest dość szybki. Generalnie istnieje pewien wąski przedział niekorzystnych prędkości wybie176

Section l

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

rania . Przedział ten w bezwymiarowym układzie współrzędnych miescJ się w granicach
v* = 0,6- 1,0. Uwzględniając dane przyjęte do obliczeń przez autora (T= 0,36 roku- czas relaksacji budynku, tgJ3 = 2 oraz głębokość eksploatacji H= 600 m) wyznaczyć można najbardziej
niekorzystną prędkość wybierania, która wynosi około 3,5 m/ dobę. Wzrost prędkości wybierania powyżej tej granicznej prędkości byłby już korzystny dla obiektu powierzchniowego. Wielkość naprężeń ściskających oraz rozciągających w zależności od prędkości ujawniania się
wpływów przedstawia rysunek 4.
l O",,,,, l
-?-s(E.., +E )
1.4
1. 3

1. 2
1.1

1.0

T* =S

0 .9
0.8

0 .7
0 .6

0.5
0 .4

0.3
0.2

0.1
0 .0 - l - - - - r - -- - - r- - - - - , - - - - - - . - - - - - r - -4
0
3
5

--r---6

v"'= ~
r

Rys. 4. Wartości ekstremalne naprężct\ w obiekcie w zależności od prędkości eksploatacji przy prędkości ujawniania
się wpływów eksploatacji na powierzchni terenu odpowiadającej w przybliżeniu warunkom górnośląskim
Fig. 4. Va lues of cxtremc tcnsions in object in dcpcndenccs from spccds o f cxploitation at specds ofbringing to light
oncsclf o f intluenccs ofcxploitation on surface of ground answcring approximatcly to silcsian circumstanccs

Z uwagi na podobne warunki eksploatacji (głębokość wybierania oraz model tzw. półpłasz
czyzny) powyższe wyniki będą stanowiły materiał porównawczy dla prowadzonej symulacji
komputerowej .
Oceniając oddziaływanie eksploatacji górniczej na obiekty powierzchniowe przyjęto zasadę,
że decydujący wpływ na zachowanie stabilności przez model ma wartość ekstremalnych naprę
żeń poziomych crx. Jako że ocena wartości i rozkładu naprężeń w obiekcie powierzchniowym ma
charakter przyrostowy, w pierwszej kolejności należy określić rozkład naprężeń crx w budynku
nie poddanemu wpływom eksploatacji (rys. 5).
Rozpatrując wielkość i rozkład naprężeń w modelowym obiekcie powierzchniowym (rys. 5.)
należy stwierdzić, że część naziemna poddana jest w przeważającej mierze naprężeniom rozciągającym. Wartość tych naprężeń oscyluje wokół 0,01 [MPa]. Jedynie w górnej części obiektu
oraz w ścianach bocznych budynku na około l /3 wysokości występują strefy koncentracji naprę
żeń rozciągających. Wartość naprężeń w tych strefach waha się w granicach 0,01-0,05 [MPa].
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SIGMAj [MPa]

l

0.080
0.045
0.010
-0.025
-0.060
-0.095
-0.130
-0.165
-0.200

Rys. 5.

NaprQżenia

poziome crx w modelowym obiekcie powierzchniowym- poziom

"Tła"

Fig. 5. Tensions horizontal crx in model supcrticial objcct -levcl "Backgrounds"

Dolna część modelowego budynku wraz z fundamentem objęta jest naprężeniami ściskającymi,
posadowienia budynku w warstwie nadkładowej. W artość tych naprężeń
dochodzi do -0,1 [MPa]. Granica rozdzielająca naprężenia ściskające od naprężeń rozcią
gających przebiega na wysokości około 5-8 m nad powierzchnią terenu. Przedstawiony powyżej rozkład naprężeń poziomych ax w modelowym obiekcie powierzchniowym stanowi stadium wyjściowe dla oceny wpływów zmiennej prędkości eksploatacji.
Obserwując wartościowy oraz ilościowy rozkład naprężeń w budynku wolnym od wpływów
eksploatacji górniczej (rys. 5), należy zauważyć, iż przejście naprężeń ze znaku minus na plus,
tzn. z naprężeń ściskających na rozciągające przebiega w okolicy kontaktu ławy fundamentowej
z częścią naziemną modelowego obiektu powierzchniowego. Dlatego też linia jaką wyznacza
krawędź fundamentu oraz muru z cegły, który stanowi część naziemną, stanowić będzie linię pomiarową przy badaniu wpływów eksploatacji górniczej na budynek powierzchniowy.
Jak wcześniej wspomniano obiekt powierzchniowy poddany wpływom eksploatacji przejmuje naprężenia rozciągające, których wartość jest pochodną odkształceń powstających na wypukłej części stoku niecki, oraz naprężeniom ściskającym, będących wynikiem odkształceń
towarzyszących części wklęsłej stoku niecki.
Zarejestrowane wartości poziomych naprężeń rozciągających ax>O oraz naprężeń
ściskających ax <O na linii fundament- mur z cegły załączono na rysunku 6. Z uwagi na zachowanie czytelności rysunku 6 przedstawiono jedynie wartości naprężeń ax dla najbardziej niekorzystnych przypadków: (2m/dobę)- dla liniowo-sprężystego modelu obiektu oraz (20m/ dobę)
dla obiektu opisanego modelem standard.
będącymi pochodną

178

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

0,750
0 .650

l

l.

t

l

0 ,5 50
0, 450
0.350
0.250
0, 115
0,00 5
- 0,00 5
- 0 ,015

ax -0.0 25
[ MPo] - 0.03 5

~

- 0 .065
- 0,075
-0.085
- 0 ,095
- 0, 105

~

l
l

""

~

l~

<Y"/

l

~

?'

l

l

l
l

~

l

,!_

-

T

/

-

""'

l

':c--l
l

(s

6

(~\

l l>

1\\
l

l
l

- O. It5
-0 ,125

t

d"

- 0,04 .5
-0,055

~

/

l

- Om/dobę
-wor •on \ 1
- wor•on\ 2

l
t

//1

11

\\

l/

\\

\\
""~---/'
~

/l

~

~------//
"-..../

l

l
l

l
t

- O.t35
A

Rys. 6. Zmiany

OBI EKT POWIERZCHN IOWY
naprl(żcń
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ła wy

B
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Fi g. 6. Changes o f horizontal tcnsions a x on linc o f foundations bcnch

Analizując wielkości naprężeń rozciągających (rys. 6 - czę_ść górna) pojawiających si ę_ na
linii fundament- mur powierzchniowy, należy stwierdzić, że najbardziej niekorzystne dla
obiektu powierzchniowego są małe prędkości eksploatacji rzę_du 2-4 m/dobę_ . Dalszy wzrost
prędkości eksploatacji powoduj e stopniowe zmniejszenie się_ ekstremalnych w artości napręż eń
rozciągających, przy czym dla prędkości wybierania powyżej 15 m/dobę_ obserwuje się_ stopniową stabilizację_ naprężeń na st ałym poziomie.
Podobne zmiany obserwujemy w przypadku oceny naprężeń ściskających, które pojawi aj ą
się_ na linii pomiarowej budynku (rys. 6 - czę_ść dolna). Najbardziej niekorzystne zmiany zachodzą w budynku przy prowadzeniu eksploatacji z prędkościami z przedziału 2-4m/dobę_ .
Analogicznie j ak w przypadku naprężeń rozciągających gra nic ą, powyżej której zachodzące
zmiany naprężeń ś ciskających ulegają stabilizacji jest prędkość 12m/dobę_.
Przeprowadzona komputerowa symulacja wpływu prędkości eksploatacji na obiekt powierzchniowy wykazuje, że wzrost prędkości wybierania powoduje wyraźne zmniejszenie maksymalnych naprężeń rozciągaj ących oraz ściskających w ławi e fundamentowej , a co za tym idzie
w całym modelowym obiekcie. Charakter obserwowanych zmian naprężeń pod wpływem narastających prędkości wybierania pozwala jednocześnie na stwierdzenie, iż istnieje pewna graniczna prędkość wybierania, powyżej której zmiany wartości ekstremalnych naprężeń w obiekcie będą dążyć do zera.
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Pełniejszy

obraz wpływu prędkości eksploatacji na obiekt powierzchniowy przedstawiaj ą
ekstremalnych wartości naprężeń występujących na linii pomiarowej budynku dla
poszczególnych prędkości eksploatacji. W tym przypadku przedstawiono wszystkie rozpatrywane prędkości eksploatacji oraz odpowiadające im ekstremalne wartości naprężeń poziomych.
Wartości ekstremalnych naprężeń dla zerowej prędkości eksploatacji zostały określone dla
warunków przed rozpoczęciem eksploatacji .
Z zależności przedstawionych na rysunkach 7 oraz 8 wynika, że z uwagi na bezpieczeń
stwo obiektu powierzchniowego najbardziej niekorzystnymi są prędkości eksploatacji
zależności
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z przedziału 2-4m/dobę. Należy jednocześnie zastrzec, że wniosek ten może być uważany
za słuszny jedynie dla eksploatacji w kształcie tzw. półpłaszczyzny oraz założonego modelu
górotworu.
W ramach uzupełnienia wyników obserwacji prowadzonych na linii fundament- część naziemna na rysunkach 9 oraz l O przedstawiono rozkład naprężeń w obiekcie powierzchniowym
dla najbardziej niekorzystnych warunków tzn. prędkości wybierania równej 2m/ dobę.
Obserwując wielkości naprężeń oraz ich rozkład w obiekcie powierzchniowym dla przypadku największych rozciągań należy stwierdzić , że cały budynek łącznie z warstwą fundamentową objęty jest naprężeniami rozciągającymi. Strefa największych naprężeń rozciągają
cych znajduje się w takim przypadku na ok.l/3 wysokości budynku (rys. 9).
Dla przypadku gdy modelowy budynek znajduje się w strefie największych ściskań (rys . l O)
obserwujemy zmianę znaku naprężeń poziomych na ujemny, co świadczy o pojawieniu się
naprężeń ściskających. Naprężeniami tymi objęta jest cała ława fundamentowa, a ich wartość
dwukrotnie przekracza naprężenia ściskające zarejestrowane dla budynku wolnego od wpły
wów eksploatacji górniczej. Granica pomiędzy strefą naprężeń rozciągających a ściskających
w tym przypadku przebiega podobnie jak w poprzednim przypadku na około 1/3 wysokości
budynku.
SIGMA Y. [MPaJ

l
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Rys. 9. Ekstremalne
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Fig. 9. Ex trcmc tcnsions strctching in superficial objcct tor spccds o f choice equal 2 m/day
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Fig. l O. Extrcmc tcnsions squcczing in supcrficial objcct for spccds o f choice cqual 2 m/day

4. Wnioski
Przyjęty w rozważaniach reologiczny model górotworu oraz liniowo sprężysty model budynku pozwoli zdaniem autorów na ocenę zmian zachodzących w tym obiekcie pod wpływem
odkształceń gruntu, na którym posadowiono obiekt. Ocenie podlegały zmiany jakościowe oraz
ilościowe zachodzące w budynku dla zadanych prędkości eksploatacji, przy czym modelowa
eksploatacja górnicza prowadzona była w sposób ciągły bez postojów.
Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wzrost prędkości wybierania powoduje spadek naprężeń w obiekcie powierzchniowym. Jednocześnie charakter zmian ekstremalnych naprężeń pojawiających się w obiekcie pod wpływem różnych prędkości eksploatacji pozwala na stwierdzenie, iż istnieje pewna graniczna prędkość wybierania, powyżej której nie
będziemy obserwować istotnych zmian naprężeń.
Ponadto należy stwierdzić, iż pomimo obserwowanego ze wzrostem prędkości zmniejszenia
się ekstremalnych wartości naprężeń rośnie prędkość ich narastania, co może mieć istotny
wpływ na zachowanie przez obiekt stateczności.
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Influence of speed of exploitation on superficial object in metbod
of complete elements
Abstract
Estimation of influence of speed progressive front of choice on course of deformation rock
mass and his of surface is continually open problem. Because also one executed of simulation of
influence of speed of choice on model superficial object. In estimation of influence of speed
progressive front of choice on superficial object one used rock mass model being with
connection model visco-elastic and resilient-plastic-fragile, instead superficial object in variant
first determines body linear resilient, instead in second variant is body standard. On base passed
analysises, accepted in considerations reologie rock mass model and linear resilient model of
building will permit with sentence of authors on estimation of changes reaching in this object
under influence of deformations of ground, on whi ch stand object. On base received of results
one ascertained, that height of speed of choice causes fali of tensions in superficial object.
Simultaneously exists certain terminal speed of choice, above of whi ch we will not observe o f
essential changes of tensions. Besides in spite observed with height of speed of diminution
oneseJf extreme values of tensions grows speed their growths, what perhaps have essential
influence on maintenance by object o f sedateness.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 185-200

Tomisław GOŁĘBIOWSKI

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i

Energią

PAN, Kraków

Modelowanie numeryczne procesów dynamicznego i termicznego
powstałych wskutek wybuchu metanu w wyrobisku korytarzowym
Słowa

kluczowe

Modelowanie numeryczne- wybuch metanu -stateczność wyrobiska
Streszczenie

W pracy przedstawiono sposób numerycznego modelowania dwóch procesów fizycznych
wskutek wybuchu metanu w wyrobisku górniczym. Jednym z nich jest oddziaływanie dynamiczne fali uderzeniowej na układ wyrobisko-górotwór, natomiast drugim
wpływ fali tennicznej. Obliczenia przeprowadzono w układzie dwuwymiarowym, w ośrodku
spre(żysto-plastycznym, z kryterium wytrzymałościowym Coulomba-Mohra, za pomocą metody
różnic skończonych, programem FLAC v. 3.4. W modelowaniu przyjęto stałe materiałowe górotworu i geometrię wyrobiska oraz jego obudowę typu ŁP, charakterystyczną dla warunków
górniczo-geologicznych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).

powstających

l. Wstęp

Modelowanie numeryczne zachowania się górotworu pozwala na ocenę ilościową i jakoś
stanu w dowolnym punkcie i czasie. Przedstawiona w pracy analiza dynamiczna i termiczna wybuchu metanu w wyrobisku górniczym pokazuje jedno z wielu zastosowań tego
nowoczesnego narzędzia.
Modelowanie numeryczne zjawisk dynamicznych i termicznych zachodzących w górotworze wymaga opracowania wielu złożonych zagadnień począwszy od sposobu przygotowania
danych wejściowych do doboru procedury obliczeń. Dane wejściowe wymagają znajomości budowy geologicznej ośrodka, wyznaczenia odpowiednich stałych materiałowych skał i górotworu oraz parametrów wyrobiska i jego obudowy. Ważnym elementem modelowania jest odpowiedni dobór wielkości charakteryzujących dynamiczny impuls źródłowy - w tym przypadku parametry fali uderzeniowej oraz danych o przebiegu procesu termicznego w źródle
zaburzenia. W dalszym etapie modelowania istotnym zagadnieniem jest opis sposobu propagacji fali naprężeń i energii termicznej przez ośrodek. W szczególności duże znaczenie ma tu efekt
tłumienia i rozchodzenia się fali oraz znajomość procesu zmian termicznych w polu geotermalnym.
ciowąjego
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W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki dynamicznej i termicznej symulacji numerycznej przykładowego wybuchu metanu w wyrobisku korytarzowym. Modelowanie takie
pozwala na kompleksową analizę stanu górotworu przed i po zaistnieniu wybuchu, co nie zawsze jest możliwe w warunkach in situ.
2. Podstawy teoretyczne

Przedmiotem analizy jest modelowanie dwuwymiarowe, w ośrodku sprężysto-plastycznym,
z kryterium wytrzymałościowym Coulomba-Mohra, z zastosowaniem niestowarzyszonego prawa płynięcia dla warunku plastyczności w obszarze ścinania oraz stowarzyszonego prawa
płynięcia dla warunków plastyczności w obszarze rozciągania . Dla przeprowadzenia analizy termicznej zmieniono model ośrodka na sprężysty i termicznie izotropowy. Obliczenia wykonano
metodą różnic skończonych, ze schematem Lagrange'a.
W analizie dynamicznej należy rozważyć trzy podstawowe zagadnienia:
warunki brzegowe i opis obciążeń dynamicznych,
- tłumienie modelu,
- sposób modelowania propagacji fali.
W modelowaniu zjawisk dynamicznych brzegi modelu powinny być tak określone , aby nie
zachodziło na nich zjawisko odbicia i interferencji fal. Skuteczną metodą określenia tego typu
warunków brzegowych jest zastosowanie tłumienia absorbującego większość energii fal odbitych. W prezentowanym rozwiązaniu przyjęto lepki model granic według rozwiązania Lysmera
i Kuhlmeyera [4] . Istota rozwiązania polega na zastosowaniu elementów tłumiących na brzegu
obszaru obliczeniowego w kierunku normalnym i stycznym do niego.
Źródło zaburzenia dynamicznego symulowano zmiennym w czasie obciążeniem na obrysie
wyrobiska z zadanąpoczątkową wartością ciśnienia fali uderzeniowej. Impuls źródłowy opisano
sygnałem wykładniczym.

Matematyczny opis procesu tłumienia w ośrodku niestety nie oddaje wszystkich efektów tam
W masywie skalnym różne częstotliwości fali sejsmicznej w różny sposób są
tłumione. Do opisu tłumienia w modelu wykorzystano tłumienie strukturalne. Propagację fali
modeluje się przez rozwiązanie równania ruchu przy użyciu zmiennej masy w punktach siatki
obliczeniowej [4].
Analizowane w obliczeniach numerycznych zachowanie się obudowy, realizuje się poprzez podzielenie jej na elementy belkowe i obliczenie przemieszczenia i kątów obrotu dla każdej belki
w równaniu równowagi [4]. Opis odpowiedniego doboru warunków początkowych i brzegowych
oraz przeprowadzenia munerycznej analizy dynamicznej można znaleźć min. w pracy [8].
Dla przeprowadzenia analizy termicznej należy rozważyć następujące zagadnienia:
- warunki brzegowe i opis źródła termicznego ,
- sposób modelowania propagacji energii tem1icznej .
Warunki brzegowe dla równania różniczkowego przewodnictwa cieplnego określa się na
podstawie fizycznych procesów wymiany ciepła na brzegu modelu. W modelowaniu numerycznym przyjmuje sięjeden z trzech warunków brzegowych:
- Dirichleta, w którym określa się stałą wartość temperatury na brzegu modelu,
- Neumanna, w którym określa się stałą wartość gęstości strumienia cieplnego na brzegu
modelu,
zachodzących.
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warunek trzeciego rodzaju, w którym określa się wymianę ciepła na brzegu modelu.
W analizie termicznej przyjęto odpowiednio warunek trzeciego rodzaju i Neumanna.
Źródło termiczne symulowano zmiennym w czasie, zgodnie z funkcją wykładniczą, strumieniem cieplnym na obrysie wyrobiska z zadaną początkową w a rtością gęstości tego strumtema.
Obliczenia rozprzestrzeniania się zaburzenia termicznego bazują na rozwiązywaniu równania energii termicznej i prawa Fouriera przy pomocy metody różnic skończonych z przyjęciem
średniej wartości strumienia cieplnego w oczkach siatki obliczeniowej. Schemat obliczeń numerycznych opiera się na sformułowaniu w węzłach siatki równania równowagi energii termicznej . W programie, zgodnie z powyższymi zasadami, układ równań różniczkowych opisujących proces termiczny jest rozwiązywany zgodnie z jawną formułą dla dyskretnych wartości
czasowych [4].

3. Sposób przeprowadzenia symulacji
3.1.Geometria modelu, warunki

początkowe

i brzegowe

Do symulacji przyjęto model numeryczny górotworu karbońskiego o budowie warstwowej
i wymiarach 50 m x 50 m gdzie: -25m < x <25m i -575 m < y = h < -625 m (rys. 1). Dwuwymiarową tarczę obliczeniową podzielono siatką o oczkach 0,5 m x 0,5 m. Analizowane wyroJOB TfTLE
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bisko o wymiarach: h= 3,5 m i s = 5 m znajduje się na głębokości -600 m w warstwie węgla
o miąższości 7 m . W stropie wyrobiska występują warstwy iłowca i piaskowca, natomiast
w spągu warstwy mułowiec i piaskowiec (rys. 1). Przyjęte do obliczeń stałe materiałowe górotworu zestawiono w tabeli l i tab~li 3. Do modelowanego wyrobiska wprowadzono elementy
belkowe symulujące obudowę typu ŁP-SN-25 /A, których parametry zestawiono w tabeli 2.
W modelu dla obliczenia stanu naprężeniowo-odkształceniowego określono warunki początkowe, dla których przemieszczenia w górotworze i prędkości drgań cząstek górotworu równe są zero oraz wprowadzono zmienne z głębokością naprężenia pionowe i poziome zgodnie
z empiryczną zależność Hoeka-Browna z poprawką Shoerey'a [5].
Wprowadzone do modelu składowe tensora naprężeń miały następujące wartości :

-14,1 MPa < cryy < - 15,5 MPa, -16,9 MPa < cr,, = crzz< -17,9 MPa
Na granicy modelu przyjęto następujące warunki brzegowe (rys . l): model został utwierdzony trwale na dolnym brzegu, a na lewym i prawym brzegu modelu dopuszczono przemieszczenia pionowe. Warunki początkowe i brzegowe zostały odpowiednio zmienione dla analizy
dynamicznej i termicznej .
Modelowanie wykonano w trzech etapach. W etapie pierwszym obliczono naprężenia
pierwotne oraz stan naprężeniowo-odkształceniowy wynikający z wykonania wyrobiska
wraz z obudową.
W etapie drugim przyjęto warunki początkowe wynikające z etapu pierwszego, lecz dla kontroli obliczeń przyjęto zerową wartość przemieszczenia i prędkości drgań cząstek w górotworze.
Zmieniono również warunki brzegowe wprowadzając tłumienie lepkościowe na wszystkich
brzegach modelu. Wybuch metanu w wyrobisku górniczym symulowano poprzez przyłożenie
na konturze wyrobiska zmiennego w czasie ciśnienia fali uderzeniowej. Ciśnienie to malało
zgodne z funkcją wykładniczą:
P( t) = pmax . e - at

gdzie:
p

a

- ciśnienie,
-maksymalne ciśnienie początkowe,
- współczynnik,
- czas trwania zjawiska.

parametry opisujące wybuch metanu:
Pmax = 4 MPa,
b)
a= 6,
c)
t= ls.
Możliwość symulowania wybuchu funkcją wykładniczą w modelowaniu numerycznym opisuje
w swojej pracy Walaszczyk [3]. Podobne rozwiązania przedstawione są w pracy Blake'a [1].
W modelu określono odpowiednie tłumienie strukturalne ośrodka wynikające z jego warstwowej budowy geologicznej . Do oceny wielko ś ci drgań cząstek górotworu wprowadzono
punkty obserwacyjne (A, B) w spągu wyrobiska oraz w warstwie piaskowca (rys. l).
Do
a)
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W trzecim etapie symulacji przeprowadzono analizę wpływu fali termicznej, powstającej
w czasie wybuchu metanu, na górotwór wokół wyrobiska. Do analizy termicznej zmieniono model ośrodka na sprężysty i tennicznie izotropowy dla każdej warstwy. W tej części modelowania
przyjęto warunki początkowe wynikające z etapu drugiego, określając dodatkowo początkową
wartość temperatury w modelu wynikającą z gradientu geotermicznego. Temperatura ta była
stała w całym modelu i wnosiła T 0 = 308°K. Wprowadzono także dodatkowy warunek brzegowy
Neumanna na granicy modelu. Źródło termiczne modelowano poprzez określenie na konturze
wyrobiska zmiennego w czasie strumienia cieplnego. Strumień ten malał zgodne z funkcją
wykładniczą:

q( t)= qmax . e-ht

gdzie:
q

-strumień

cieplny,

-początkowa wartość

-

strumienia cieplnego,

współczynnik,

czas trwania zjawiska.

Do obliczeń przyjęto następujące parametry opisujące wybuch metanu:
a)
qmax = 4546 W/m2 ,
b)
a= 1,5,
t= 4 min.
c)
Parametry termodynamiczne wybuchu metanu w wyrobisku górniczym
stawie badań prowadzonych przez Krzystolika [6] i Cybulskiego [2].

3.2.

określono

na pod-

Stałe materiałowe

Tabela l.

Właściwości

tizyczno-mechanicznc górotworu

przyjęte

do modelowania

Tablc l. Thc physical and mechanical rock mass properties of the model
Litologia

H (m)

p (kg/m 3)

Re (MPa)

Piaskowiec

12

2800

70

30

7,25

Iłowiec

II

2700

25

25

Węgiel

7

1400

29

Mułowiec

I2

2600

Piaskowiec

9

2800

R, (MPa)

K (GPa)

G (GPa)

16

3,0I

I3,3

8,I

3, I7

7

I,6I

6,7

4,6

22

2,I4

5

0,61

3,1

l,I

40

27

5,07

IO

2,57

8,7

5,2

54

30

5,6

I6

2,32

I3,3

8,1

<V

(dcg)

c (MPa)

ljl

(deg)

h - miąższość, p - gęstość, Re - wytrzymałość na jednoosiowe ściskanie, <V - kąt tarcia wewnętrznego,
c - spójność, l j l - kąt dylatacji, R,- wytrzymałość na jednoosiowe rozciąganie, K- moduł odkształcenia objętoś
ciowego, G - moduł odkształcenia postaciowego
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Tabela 2. Podstawowe parametry obudowy
Table 2. Thc basie support parameters ofthe model

Typ obudowy

Pole przekroju poprzecznego
A (m 2)

ŁP-8/V-25/A

0,032

Tabcła

3.

Właściwości

termiczne górotworu

Moduł

Y ounga
E (GPa)
210

przyjęte

G~stość

Moment bezwładności
J (m4)

stali
p (kg/m 3)

0,000052

7860

do modelowania na podstawie Plewy [9] i Majchcrczyka [7]

Table 3. The thcrmal rock mass proprieties ofthe model on the basis ofPlewa [9] and Majchcrczyk [7]

Litologia

Ciepło właściwe

Współczynnik

Współczynnik

termicznej
liniowej
a [I o- 5/KJ

C [J/kgK]

przewodnictwa cieplnego
A. [W/mK]

Piaskowicc

1320

3,5

1,2

Iłowiec

800

2,7

0,9

Węgiel

1300

0,9

1,5

Mułowiec

1000

3,0

1,1

Piaskowicc

1320

3,5

1,2

4. Wyniki

rozszerzalności

obliczeń

Wyniki symulacji numerycznej przedstawiono na rysunkach od 2 do 12. Wszystkie wartości
jednostek na rysunkach są zgodne z układem SI. Rysunki z sygnaturą a przedstawiają stan górotworu przed wybuchem metanu w wyrobisku, natomiast sygnatura b opisuje stan po wybuchu.
Rejestracje prędkości drgań cząstek górotworu po zaistnieniu zjawiska przedstawione zostały na
rysunkach od 5 do 8. Zachowanie się obudowy wyrobiska przed i po wybuchu metanu pokazano
na rysunkach od 9 do l O. Analiza numeryczna wpływu fali termicznej na górotwór wokół wyrobiska zilustrowana została na rysunkach do 11 do 12.
Analizując rozkład składowych tensora naprężeń crxx i crYY przed i 0,0 l s po wybuchu metanu,
można zauważyć duże zmiany w przebiegu i kształcie izolinii (rys. 2 i rys. 3).W składowej poziomej crxx nie ulega zmianie jej wartość minimalna, natomiast wartość maksymalna zmieniała
się z -l MPa do -4 MPa. Większym zmianom uległ rozkład składowej pionowej crYY' dla której
wartość minimalna zmieniła się z -18 MPa do -16 MPa, natomiast wartość minimalna z OMPa
do-2 MPa.
Maksymalna wartość przemieszczeń w górotworze przed wybuchem była równa 3,2 cm,
a największe przemieszczenia wystąpiły w nieobudowanym spągu wyrobiska (rys. 4a). Po wybuchu metanu maksymalne przemieszczenia osiągają wartość równą3,5 cm, a ich rozkład przyjmuje kształt elipsy (rys. 4b ).
190

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

FLAC (Version 3.40)

16-Dec-99 15:35
step
2271
-2.500E+01 <x< 2.500E+01
-6.250E+02 <y< -5.750E+02
Saundary plot

1E 1

SIGIM XX [Pa)
Gontour interval= 1.00E +06
Mnimum: -2.40E+07
~mum: -1.00E+06

POLSKA AKADEMIA NAUK
GSME- KRAKOW

Rys. 2a.

Rozkład składowej

crxx tcnsora napn;żeń przed wybuchem metanu

Fig. 2a. The distribulion of x-composition of stress tcnsor bcfore metbane explosion

f---'.KJ=B:...Tc:.rT:.olo::E..:.:.:.ANAL.::.:..=~=.:.::DY.:.:NAM=.::::IC::::ZNA=:...,------------------------------j

FLAC (Version 3.40)

t"10"2J

-5.175

21-Dec-99 9:26
s1ep
2439
-2.500E+01 <x< 2.500E+01
-6.250E+02 <y< -5.750E+02

Saundary plot

1E 1

SIGIM XX [Pa]
Centour inter.~al= 1.00E +06
Mnimum: -2.40E+07
~imum:

-4 OOE+06

POLSKA AKADEMIA NAUK
GSME- KRAKOW

Rys. 2b.

Rozkład składowej crxx

tensora

naprężeń-

po wybuchu metanu po upływie O,Ois

Fig. 2b. Thc distribulion o f x-composition of stress tensor aftcr metbane cxplosion -

Sekcja I

after 0,0 l s

191

School ofUnderground Mining 2000
1--'.JJ=B:..T;.:IT:..;L::Ec::...:ANALIZA..:..:.==S-"TAc:lY:...:..::C:::ZNA=--r-------------------.,.---------lr"""

FLAC (Version 3.40)

16-Dec-99 15:35

step

2271

-2.500E+01 <x< 2.500E.+01
-6.250E+02 <y< -5.750€+02
Boundary plot

o

1E 1

SIGtłA 'fY

[Pa)

Gontour interval= 1.00E+06
Mnimum: -1.80E+07

Maximum : O.OOE+OO

POLSKA AKADEtłiA NAUK

GSME- KRAKOW
·ł.7SO

Rys. 3a.

0 .250

Rozkład składowej cryy

tensora

napn;;żcń

0 .75C

przed wybuchem metanu

Fig. 3a. The distribulion o f y-composition o f stress tensor bcfore metbane explosion

f--'.JJ=B:..T;.:IT.:.;L::Ec::. ..:ANALIZA..:..:.=:..:.=Dc:Y;.:NAMC:.:.:.:=ZNA.:.:...,-----------------------------1 ,."."

FLAC (Verslon 3.40)

21-Dec-99 9:26
step 2439
-2.500E+01 <x< 2.500E+01
-6.250E+02 <y< -5.750E+02

80\fidary plot

o

1E 1

SIGtłA

'fY [Pa)

Gontour interval= 1.00E +06
Mr;mLnl: - 1.60E+07
Maximurn : -2.00E+06

POLSKAAKADEtłiANAUK

GSME · KRAKOW
· 1.2.50

Rys . 3b.

Rozkład składowej cryy

tcnsora

4 .750

naprężeń-

0.150

po wybuchu metanu po

upływie

O,Ols

Fig. 3b. The distribulion ofy-composition of stress tensor aftcr metbane cxplosion- after O,Ols

192

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

f---'.KJ=Bc.Tc:_IT,_,L:::E_,ANAL=:::~=:::.ST:..:A:::TYc:::C:::ZN:.::A::_,------------------------------1 ,.".,,

FLAC (Version 3.40)

16-Dec-99 15:35
step
2271
-1.000E+01 <x< 1.000E+01
-6.100E+02 <y< -5.900E+02

.

-

......... , ....... , , .... , \ o , \ \ \ 1 l l ; " ".- ,/ "' "' "' "' "' .. "' ., , .. ,

...

, ............................
..... ..............................
.._ ___
......., ................., .......
~,

,,,,,,,,,,,~,\\

5E O

,
_ _.,. ....
... __ .,.
..........-.....-.......-...-----------.,.... ... --

//////~//~~~"'"'"'

; " ' / / .......

~~---

Boundary plot

,....,.....,...,.,._,.,..,.,.

/~.,....------...-_,.,.,....

------~--- ............,.......................

PRZHIIESZCZENIA [m]
Wax Vector = 3.238E-02

1E-1

POLSKAAKADEMANAUK
IGSME - KRAKOW
-0.500

-().100

0.900

("10"1)

Rys. 4a. Przemieszczenia wokół wyrobiska przed wybuchem metanu
Fig. 4a. The displacements aromld excavation beforc methanc explosion

.KJB TITLE :

ANAL~

DYNAMICZNA

FLAC (Vers/on 3.40)

21-Dec-99 9:26
step
2439
-1.500E+01 <x< 1.500E+01

-6.150E+02 <y< -5.650E+02
Saundary plot
SE O
PRZEMESZClENIA ]m]
Max Vector = 3.345E-03

o

1E -2

POLSKAAKADEMANAUK
IGSME- KRAKOW

Rys. 4b. Przemieszczenia wokół wyrobiska- po wybuchu metanu po

upływie

0,0 l s

Fig. 4b. The displaccments around excavation aftcr methane explosion- after O,Ois

Sekcja I

193

School o f Underground Mining 2000
JOB TITLE

ANAL~

DYWIMICZNA

FLAC (Ver.;ion 3.40)
(10·02 )
LEGEND

21-Dec-99 9:31
step

rl

2.000

3943

PUNKT A
Y-axis ·
X velocity (51. 49)

1.000

0.000

X-axis

Dynamie time

k~vv \NAW1\h,AAI

f
r

V

·1.000

M

VVVV ~V v

'IJV'•

!

V -v

V

-2.000

-3.000

-4000

5

10

15

20

25

30

35

40

45
(10·03 )

POLSKA AKADEMIA NAUK
KlSME- KRAKOW

Rys. 5.

Pn(dkości drgań cząstek

górotworu w kicrunku poziomym w punkcie A- 0,05s po wybuchu metanu

Fig. 5. Thc velocitics ofrock particie vibration in horizontal direction in point A- 0,05s aftcr metbane explosion

J0 B TITLE

ANAL~

DYWIMICZNA

FLAC (Version 3.40)

21-Dec-99 9:31
s1ep
3943
PUNKT A
Y-axis:
Y wiocity

1.000

0.500
(51. 49)

X-axis

0.000

Dynamie time

-0.500

-1.000

-1.500

·2.000

10

15

20

25

30

35

40

45

POLSKAAKADEfdANAUK
KlSME- KRAKOW

Rys. 6.

Pr<(dkości drgań cząstek

górotworu w kierunku pionowym w punkcie A- 0,05s po wybuchu metanu

Fig. 6. Thc velocitics o f rock particie vibration in vcrtical direction in point A - 0,05s after metbane explosion

194

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

JOB TITLE : AN!>I.IZA DYWMCZNA

FLAC (Version 3.40)
(10·01 )
LEGEND
0.400

21-Dec-99 9:31
siep
3943

tJ1

0.200
PUNKT B

Y-axis
X wiocity

0.000

l 10, 90)

~

X-axis
Dynamie time

·0.200

~l

A

A~r~AA

v~

·vv

VV

V

V

· 0.400

-0.600

-0.800

·1.000

5

10

15

20

25

30

35

40

45
(10·03 )

POLSKA AKADEMIA NAUK
GSME • KRAKOW

Rys. 7.

Pn;_dkośc i drgań cząstek

górotworu w kicrunku poziomym w punkcie B- 0,05s po wybuchu metanu

Fig. 7. Thc vclocities ofrock particie vibration in horizontal direction in point B -

0,05s after methane explosion

JOB TfTLE : AN!>I.IZA DYNAMCZNA

FLAC (Verslon 3.40)
(10.02 )
LEGEND
21-Dec-99 9:31
step
3943

4.000

PUNKT B
Y-aXIs .

Y wiocity

~

6.000

( 10, 90)

X-axis
Dynamicli me

(A

2.000

J

0.000

~

~

· 2.000

f\ rv\. .A n

V~f ·v

\rV V'VV'

-4.000

·6.000

·8.000

5

10

15

20

25

30

35

40

45
(10-03)

POLSKAAKADEMIANAUK
GSME- KRAKOW

Rys. 8.

Pn;_dkośei drgań cząstek

górotworu w kierunku pionowym w punkcie B- 0,05s po wybuchu metanu

Fig. 8. The vclocities of rock particie vibration in vcrtical dircction in point B -

Sekcja I

0,05s after methane explosion

195

School o f Underground Mining 2000
f--'JO=B'-T"-IT'-'L:::E.:.;:..:.ANAL..:..:..::;IZA:::..:.;:.ST-"A-"1Y..:.;:.C;::ZNc;;A..;_r------------------------------l Clc>"2l

FLAC (Version 3.40)
LEGEND
16-Dec-99 15:35
step
2271
·3.000E+OO <x< 3.000E+OO
-6.020E +02 <y< -5.960E +02

0Axial Strn. on
Structure
Max. Value
# t (Beam ) -2.036E-03

Sb\JC.tural Displacemant
MaxVal~e

= 1.007E.al

Boundary plot

tE O

POLSKAAKADEMIA NAUK
GSME - KRAKOW
I ,SOO

2.500

Rys. 9a. Przemieszczenia osiowe L0 , [m] i przemieszczenia D [m] w obudowie przed wybuchem metanu
Fig. 9a. Thc axial strain Los and displacemcnt D [m] in thc support bcforc methane cxplosion

f----'J:::O:..:B:...T:..:IT:..:L::::E:..:....:ANAL==IZA=D-'-Y'-'NAMI=C"_ZNA=~-----------------------------j ,."."
FLAC (Verslon 3.40)
LEGEND
2t-Dec-99 9:26
step
2439
-3.000E+OO <x< 3.000E+OO
-6 .020E+02 <y< -5.960E+02

OAxial Strn. on
Structure

~x . Value

# 1 (Beam )

6.875E-04

Structural Displacem ent

"""'Value = 3.345E-03
Boundary plot

tE O

POLS KA AKADE M1A NAUK
GSME- KRAKOW

Rys. 9b. Przemieszczenia osiowe L05 [m] i przemieszczenia D [m] w obudowie O,Ols po wybuchu metanu
Fig. 9b. Thc axial strain Los and displaccmcnt D [m] in the support- O,Oi s aftcr metbane cxplosion

196

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

f-_;JO=B:..Tc:_IT:.:L:.:E..:.:_:_ANAL.:.::,_=IZA=..:.::ST.:.:A.:.;Tc..:Y.::C=ZN:.::A..:_;-----------------------------l ("10'2)

FLAG (Ver.sion 3.40)
LEGEND
16-Dec-99 15:35
step
2271
-3.000E+OO <x< 3.000E+OO
-6.020E+02 <y< -5.960E+02

EJ Shear Force on
Max. Value

Structure

# 1 (Beam )
1.656E+05
M:>rnent
on
Structure

Max. Value

# 1 (Beam)

-8.257E+04

Saundary plot
1E O

POLSKA AKADEMIA NAUK

GSME- KRAKOW

Siły ścinające

Rys. lOa.

F s (N] i momenty

zginające

Mg [Nm] w obudowie przed wybuchem metanu

Fig. !Oa. Thc shear forces Fs [N] and bending momcnts Mg [Nm] in thc support bcforc metbane cxplosion

f--'JO=B:..T:.:IT:..:L::::E:.c:..:.ANAL==IZA=D.:.Y:.:NAM=IC:::ZNA='-,-------------------------------j'"'"'"

FLAG (Version 3.40)
LEGEND

21-Dec-99 9.26
step

2439

-3.000E+OO <x< 3.000E+OO
-6.020E+02 <y< -5.960E+02

D Shear Force on
Max. Value

Structure

# 1 (Beam )
łloment

Structure

1.506E+05

on
Max. Value

# 1 (Beam)

5.083E+04

Saundary plot

tE

o

POLSKAAKADEMIANAUK

GSME- KRAK GW

Rys. lOb.

Siły ścinające

Fs [N] i momenty

zginające

Mg [Nm] w obudowie O,Ols po wybuchu metanu

Fig. lOb. Thc shear forces F s [N] and bcnding moments Mg (N m] in the support- O, Ols after mcthanc cxplosion

Sekcja I

197

School o f Underground Mining 2000

21~Dec -99

18:18

step

36142
Thermal Time 1.0100E +00
-3_50QE+OO <x< 3.500E+OO
-6.025E+-02 <y< -5.955E+02

Saundary plot

'''' ' '"''' ' "'"'''
O

2E O

TEMPERATURA (K]
"' 3.08E•02

Jr

3.08E•02
3.08E+02
3.08E+02
3 08E+02

3 08E+02
3.08E•02
3.08E+02
3.08E•02

Gontour interval= 1.00E -03

POLSKA AKADEMA NAUK
GSME- KRAKOW

Rys. 11.

Rozkład

pola temperatury

wokół

wyrobiska -

po wybuchu metanu po l s

Fig. l l. Thc distribulion o f temperaturc field aroutld excavation aftcr metbane cxplosion -

after l s

21-Dec-99 18:25
53352
Time 8.6640E +04
-3.500E+OO <x< 3.500E+OO

step

Thermał

-6.025E+02 <y< -5.955E+02

Boundary plot
2E O
TEMPERATU RA (K]
3.08E+02
3.08E+02
3.08E+02
3.08E +02
3.08E+02
3.08E +02
3.08E +02
3.08E+02
3 08E+02
Gontour inlerval= S.OOE -04

POLSKA AKADEMA NAUK
GSME- KRAKOW

Rys. 12.

Rozkład

pola temperatury

wokół

wyrob iska 24 godziny po wybuchu metamt

Fig. 12. The distribulion o f tcmperature field aroutld excavation aftcr mcthane cxplosion -

198

aftcr 24 hours

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

Na rysunkach 6 i 8 przedstawiających pionowe prędkości drgań cząstek górotworu w punkcie A i B zmiany amplitudy i częstotliwości drgań związane są ze zróżnicowanym tłumieniem
ośrodka. Stała, wysoka częstotliwość drgań w kierunku pionowym, w punkcie A jest szumem
numerycznym powstałym w wyniku kierunkowego zadania obciążenia dynamicznego. Interesującymjest przyrost amplitudy prędkości drgań w kierunku poziomym w punkcie B w stosunku
do punktu A (rys. 5 i rys . 7).
Prawdopodobnie jest to związane z jednej strony z geometrią źródła wybuchu, jak również ze
wzmocnieniem określonych częstotliwości w ośrodku warstwowanym, w wyniku kanaławania
fal i procesu interferencji.
Maksymalne przemieszczenia w obudowie przed wybuchem metanu wynosiły l cm, natomiast ich wartość w czasie 0,0 l s po wybuchu równa była I,33 cm. Zmianie uległy również wartości przemieszczeń osiowych na obudowie z -2 mm do 0,7 mm (rys. 9). Nieznacznie zmalały
wartości sił ścinających w obudowie z O, I7 MN do O, I5 MN, przy jednoczesnej dużej zmianie
rozkładu tych wartości w poszczególnych częściach obudowy. Maksymalna wartość momentu
zginającego zmieniła wartość i znak z -83 KNm na 51 KNm.
Analizując wpływ fali termicznej na górotwór powstającej w procesie wybuchu metanu,
można stwierdzić, że jest on nieznaczny. Nagrzaniu ulega jedynie niewielka około 0,3 m strefa
górotworu wokół wyrobiska (rys. II). Wartości zmian temperatury w czasie, wokół wyrobiska
są rzędu setnych części stopnia Keiwina (rys. II i rys. I2). Duża wartości początkowa temperatury wybuchu metanu szybko maleje w czasie, a duża część energii termicznej zużyta zostaje
na przemieszczanie się wzdłuż wyrobiska płomienia oraz nagrzewanie powietrza w wyrobisku.
Niewielki wpływ fali termicznej na górotwór w analizowanym przypadku związany jest również
z pominięciem w modelu stref spękań wokół wyrobiska i zawartych w nich mediów, które przewodzą energię cieplną w głąb górotworu. Niewielki zasięg strefy ogrzanej związany jest także
z termicznymi parametrami węgla, który dobrze akumuluje ciepło i słabo go przewodzi .
5. Wnioski

Obliczone zmiany rozkładu i wartości pola naprężenia, przemieszczenia i temperatury wokół
wyrobiska w przyjętych warunkach górniczo-geologicznych, po wybuchu metanu o przyjętych
parametrach termodynamicznych nie mają wpływu na utratę stateczności analizowanego wyrobiska korytarzowego.
Przedstawiona w pracy analiza dynamiczna i termiczna wybuchu metanu w wyrobisku górniczym pokazuje jedno z wielu zastosowań tego nowoczesnego narzędziajakimjest modelowanie numeryczne. Modelowanie pozwala na kompleksową analizę stanu górotworu przed i po
zaistnieniu wybuchu, co nie zawsze jest możliwe w warunkach in situ.
Istotną zaletą modelowania numerycznego jest także możliwość prowadzenia obliczeń
w ośrodku geologicznym o złożonej budowie. Stwarza to możliwość prognozy zagrożenia zniszczeniem górotworu wokół podziemnych wyrobisk.
Natomiast do ograniczeń takiego modelowania n a leży zaliczyć uproszczenie odwzorowania
struktur geologicznych, dokładność wyznaczanych stałych materiałowych skał i górotworu, jak
również sposób matematycznego opisu złożonych procesów fizycznych zachodzących jednocześnie w górotworze. W zależności od przybliżenia modelu do rzeczywistych warunków górniczo-geologicznych wyniki obliczeń można traktować w skali jakościowej lub ilościowej .
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Przedstawione obliczenia ze wzgl((du na uproszczą budowę modelu jak również przyjęte
parametry źródła wybuchu mają charakter poglądowy, jednakże dysponując odpowiednimi
danymi, można je dostosować do konkretnych sytuacji geologicznych i technologicznych.
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The numerical modelling of dynamie and thermal processes
of the metbane explosion in the excavation
Abstract

This paper presents the numerical modelling of two physical processes being the consequence ofthe methane explosion in excavation. One afthem is the dynarnic shock-wave and its
influence on rock-support system, and the second- the thennal wave. The calculations has been
executed in two-dimensional system, for elastoplastic model with Coulomb-Mohr criterion by
the finite difference method ofthe code FLAC v. 3.4. In this modelling the rock mass material
constants and the geometry of excavation and its support ofŁP type have been determined for the
geological and mining conditions characteristic for the Upper Silesia coal basin ( GZW).
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Transport- kolejka spągowa zębata- zbrojenie i likwidacja ścian- bezpieczeństwo
Streszczenie

Maksymalne zwiększenie wydajności, obniżenie kosztów wydobycia jak i poprawa bezpieczeństwa, kopalnia "Jankowice" realizuje na wielu frontach ich powstawania. Sytuacja ta spowodowała, że na kopalni prowadzi się ściany o dużej koncentracji wydobycia. Szczególnie waż
nym zagadnieniem jest kompleksowe rozwiązanie transportu umożliwiające bezpieczne przemieszczanie ciężkich elementów maszyn i urządzeń oraz obudów zmechanizowanych w całości
bez konieczności ich demontażu i montażu w rejonie ściany. Od właściwego doboru urządzeń
transportowych uzależniony jest czas przygotowania nowych frontów eksploatacyjnych, a co za
tym idzie pełniejsze wykorzystanie kompleksów ścianowych.
W referacie przedstawiono kolejkę spągową zębatą jako nowoczesny sposób zbrojenia
i likwidacji ścian, w aspekcie bezpieczeństwa i efektywności, na bazie doświadczeń kopalni
"Jankowice".
l. Wstęp

W procesie restrukturyzacji i modernizacji polskiego górnictwa węgla kamiennego szczególne znaczenie mają zadania i przedsięwzięcia, których celem jest maksymalne zwiększenie
wydajności, obniżenie kosztów jak i poprawa bezpieczeństwa. Minimalizacja kosztów produkcji węgla kamiennego wymusiła na kopalniach prowadzenie ścian o dużej koncentracji wydobycia, kierując uwagę i wysiłki konstruktorów oraz producentów przede wszystkim na produkcję wysoko wydajnych kompleksów ścianowych.
Kolejnym etapem procesu technologicznego, łączącym w sobie ww. elementy, jest transport
w wyrobiskach oddziałowych przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń transportowych, takich jak kolejki spągowe. Urządzenia te umożliwiają szybkie przemieszczanie się załóg, transport materiałów o dużych masach całkowitych i znacznych gabarytach oraz transport materiałów
i przewóz ludzi w rejonach o dużym natężeniu robót.
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Wzrost wydajności kompleksów ścianowych spowodował zwiększenie masy poszczególnych urządzeń i jednocześnie zwiększenie problemów z ich przemieszczaniem w podziemnych
wyrobiskach górniczych. Potrzeba maksymalnego wykorzystania wydajnych, lecz bardzo kosztownych kompleksów ścianowych pociąga za sobą konieczność poszukiwania nowych, bezpiecznych sposobów zbrojenia i likwidacji ścian.
Szczególnie ważnym zagadnieniem jest kompleksowe rozwiązanie transportu umożliwia
jące bezpieczne przemieszczanie ciężkich elementów maszyn i urządzeń oraz obudów zmechanizowanych w całości bez konieczności ich demontażu i montażu w rejonie ściany. Górnictwo
podziemne, ze względu na gabaryty oraz masy stosowanych maszyn i urządzeń zawsze boryka
się z trudnościami związanymi z przemieszczaniem tych urządzeń w podziemnych wyrobiskach. Dodać należy, że od właściwego doboru urządzeń transportowych uzależniony jest czas
przygotowania nowych frontów eksploatacyjnych, a co za tym idzie pełniejsze wykorzystanie
kompleksów ścianowych.
Lata dziewięćdziesiąte przyniosły w polskim górnictwie szereg rozwiązań umożliwiających
transport dużych mas na znaczne odległości nawet do 3000 m. Typowym przykładem takiego
rozwiązania jest kolejka spągowa BECKER-PIOMA typu KS-650/900/6311 00.
Kopalnia "Jankowice" od kilku lat stosuje kolejki spągowe BECKER-PIOMA typu
650/900/63/100. Kolejki tego typu budowane są przed zbrojeniem ścian, dostarczając najpierw
materiał do zbrojonych ścian, następnie do ściany w czasie jej normalnego biegu łącznie z dowozem załogi. Po zakończeniu biegu ściany wykorzystywane są w robotach likwidacyjnych.
Raz zabudowany układ transportowy w fazie zbrojenia służy użytkownikom do czasu likwidacji
danej partii pokładu.
Rozwiązanie transportowe za pomocą kolejki spągowej BECKER-PIOMA pomimo swoich
zalet i możliwości nie zawsze spełnia oczekiwania swoich użytkowników, gdyż w wielu wypadkach stosując kolejkę spągową nie można wprowadzić maszyn i urządzeń bezpośrednio do
ściany ze względu na długość trasy, nachylenia lub inne czynniki ruchowe. W wypadku dużych
ciężarów własnych, urządzenia transportowane są w rejon ściany w częściach, gdzie w komorach montażowych są montowane. Po zmontowaniu urządzenia wprowadza się do ściany za pomocą układów kołowrotów linowych na platformach ślizgowych lub kołowych. Są to sposoby
transportu które posiadają słabe zabezpieczenia lub nie posiadają żadnych w wypadku zerwania
się liny, a niekiedy odbywa się na znacznych nachyleniach do 35°.
Chcąc sprostać tym trudnościom w finnie Becker-Warkop powstała nowa konstrukcja kolejki spągowej z napędem własnym. Rozwiązaniem tym jest kolejka spągowa zębata typu
KSZ-650/900/15/30, którą z powodzeniem zastosowano w kopalni "Jankowice" w 1997 roku.
2. Ogólna charakterystyka kolejek

2.1. Kolejka

spągowa

spągowych

KS-650/900/63/100

2.1.1. Przeznaczenie
Kolejka spągowa o rozstawie szyn 650 mm lub 900 mm, sile uciągu w linie wynoszącej 63 do
l 00 kN przeznaczona jest do prowadzenia różnych rodzajów transportu w podziemnych wyrobiskach górniczych, a mianowicie:
202

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

transportu dużych mas całkowitych, ładunków o znacznych gabarytach, w tym sekcji
obudów zmechanizowanych, materiałów o długości do 7,5 m- w wyrobiskach poziomych i nachylonych do ±30°;
- transportu ludzi w kabinach nakładanych na platformy transportowe i wóz hamulcowy,
w wyrobiskach poziomych i nachylonych do ±25°; jednocześnie można przewozić nią maksymalnie 34 osoby;
- jednoczesnego transportu materiałów i ludzi w wyrobiskach poziomych i nachylonych
do ±25°.
2.1.2. Elementy

składowe

Kolejkę spągową z napędem

jezdnym.

Składa się

z

linowym stanowi zestaw transportowy poruszający się po torze

następujących głównych części:

-napędu,

-

liny,
stacji napinającej,
toru jezdnego,
zwrotni,
wyposażenia elektrycznego.

Rys. l. Zestaw jezdny kolejki

spągowej

KS-650/ 100 przygotowany do jazdy ludzi

Fig. l . Thc floor cablcway KS-650/ 100 set, rcady for staff transportalion

./

Napęd. Kolejka linowa napędzana jest liną zamkniętą (lina bez końca) za pomocą specjalnych napędów elektm-hydraulicznych typu:
- HNK-2 (z przewojowym bębnem napędowym),
HNK-3 (z przewojowym bębnem napędowym) ,
ECLER E-SR-100 (z przewojowym bębnem napędowym),
ECLER EIII/500E/E-SR-1 00 (z przewojowym bębnem napędowym) ,
GLLNER-GR 8500/PL (z przewojowym bębnem napędowym),
- GLLNER-GP 8500/PL (z napędową tarczą paraboliczną) .
Stanowisko sterowania wyposażone jest w wskaźniki służące do obserwacji i kontroli poprawnej pracy napędu i kolejki (wskaźniki: prędkości jazdy, przebytej drogi, blokad, ciśnienia),
umożliwiając regulację tych parametrów w zależności od warunków ruchu .

==================================================
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napinające . Mają

one za zadanie utrzymywanie napittcia wstttpnego w linie zapewcierne liny ciągnącej na tarczy lub bębnie napędowym poprzez
wybranie sprężystego wydłużenia liny (luzu) w części biernej liny ciągnącej . Stacje te dobierane
są stosownie do warunków lokalizacyjnych kolejki spągowej z uwzględnieniem długości trasy
kolejki oraz rodzaju i parametrów zastosowanego napędu. Stacje napinające różnią się między
sobą konstrukcją i sposobem napinania.
Wyróżniamy następujące rodzaje stacji napinających :
- proporcjonalne,
- pneumatyczne,
- hydrauliczne,
- ciężarowe .
Tor jezdny. Składająsię nań powtarzalne odcinki szyn prostych i łukowych dostosowane do
przebiegu trasy, niezależnie od ich ukształtowania (zakręty, wzniesienia, spadki, nachylenia).
Szyny proste toru jezdnego o długościach l ,5 i 3,0 m mająpołączenia przegubowe, pozwalające
na odchylenia w płaszczyźnie pionowej ±4°. Połączenie to jest proste i szybkie w montażu. Na
zakrętach stosuje się specjalne 7,5° segmenty łukowe (zakończone kołnierzami i łączone śru
bami), których promień krzywizny toru wynosi 4 m. Segmenty łukowe łączy się z prostymi odcinkami toru za pomocą szyn pośrednich. Konstrukcja szyn ma ponadto uchwyty do mocowania
zespołów krążków prowadzących i podtrzymujących linę, zabudowanych w środkowej i zewnętrznej części toru.
Zestaw transportowy. W skład zestawu transportowego mogą wchodzić:
- wóz hamulcowy, mający układ hamowania z podwójnym wyzwalaniem- o sile hamowania; 60, 90, 120, 180 kN- zależnie od minimalnych i maksymalnych ciężarów zestawu
transportowego, kąta upadu lub wzniosu trasy; wóz hamulcowy jest jednocześnie wozem osobowym dla 6 osób;
- platformy ciągnąco-nośne o dwóch funkcjach, a mianowicie: służą do przewożenia ła
dunków oraz do przenoszenia napędu z liny ciągnącej na zestaw transportowy (obydwa końce
liny mocowane są za pomocą samozaciskających się klinów w gniazdach platformy). Po zabudowaniu na nich kabinosobowych służą do transportu ludzi. Nośność platform wynosi l 00, 150,
220 kN;
- platforma nośna- o cechach platformy opisanych wyżej z wyjątkiem prowadzenia liny;
- wóz z bębnem na linę zapasową, służący do magazynowania liny w przypadku wydłużania lub skracania trasy;
- cięgna przegubowe, służące do łączenia poszczególnych wózków i platform zestawu
transportowego mittdzy sobą .
Stacje

niającego właściwe sprzężenie

2.2. Kolejka

spągowa zębata

KSZ-650/900/ 15/30

2.2 .1. Przeznaczenie
Kolejka spągowa zębata przeznaczona jest do transportu obudów zmechanizowanych oraz
innych ciężkich elementów maszyn i urządzeń. Kolejka może być stosowana jako samodzielne
urządzenie transportowe w zbrojonej lub likwidowanej ścianie, albo też stanowić przedłużeni e
transportu prowadzonego za pomocą spągowej lub wiszącej kolejki linowej.
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2.2.2. Podstawowe parametry techniczne kolejki
-

długość trasy
nachylenie podłużne torowiska
nachylenie poprzeczne torowiska
szerokość szyn
promień skrętu
siła uciągu
prędkość

transportu
moc zainstalowana

2.2.3. Budowa i zasada

działania

zębatej

-według

potrzeb
-35°
-10°
- 650 lub 900 mm
-4000mm
-50 lub 100 kN
- 12m/min
-15lub 30kW

kolejki

Podstawowymi podzespołami kolejki spągowej zębatej są:
torowisko,
- ciągnik- rys. 2,
- zestaw transportowy- rys. 3.
Torowisko stanowią szyny proste, szyny łukowe wykonane z ceownika C 180 (tak jak w wypadku kolejki BECKER-PIOMA) oraz szyny dołącznej umożliwiające połączenie trasy prostej
z szynami łukowymi. W osi podłużnej trasy zamontowana jest zębatka, która może być przykręcona lub spawana do szyn jezdnych.
Ciągnik służy do przemieszczania zestawu transportowego po torowisku kolejki zębatej.
Napęd ciągnika przenosi moment obrotowy z silników elektrycznych przez sprzęgło, przekład-

Rys. 2. Ciągnik kolejki

spągowej zębatej

KSZ-650/900/ 15/30

Fig. 2. The floor cablcway tractor KSZ-650/900/ 15/30
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Rys . 3. Kolejka

s pągowa

Z<(bata KSZ-650/900/ 15/30 -

widok ogólny

Fig. 3. Thc tloor racck cablcway KSZ-650/900/ 15/30- gcncral vicw

nię ślimakowo-obiegową, koło zębate

na koło palcowe. Obtoczenie się koła napędowego palcowego po zębatce szyny torowisk, wywołuje ruch ciągnika i przemieszczanie się zestawu transportowego po torowisku. Podwozie ciągnika stanowi korpus spawany wyposażony w zespół
rolek jezdnych i dociskowych oraz specjalne podchwyty utrzymujące ciągnik w torowisku. Zespół rolek jezdnych posiada układ regulacji położenia, umożliwiający dokładne ustawienie
położenia koła palcowego w stosunku do zębatki szyny torowiska. Ciągnik wyposażony jest
w układ hydrauliczny hamowania awaryjnego powodujący samoczynne zatrzymanie ciągnika
wraz z zestawem transportowym, w wypadku, gdy zawiedzie układ hamulcowy-manewrowy.
Zestaw jezdny KSZ stanowią typowe platformy nośne kolejki BECKER-PIOMA typu
KS-650/900 połączone z ciągnikiem cięgnami i linami bezpieczeństwa .
2.2.4. Dopuszczalne

obciążenie

kolejki

Dopuszczalna masa całkow i ta Q kolejki będącej w ruchu wynika z siły uciągu P ciągnika
oraz warunków transportu. Przy projektowaniu układu transportowego należy posłużyć się tabelą i wykresem.
Na wykresie naniesiono dwie krzywe:
W- transportu po wzniosie ,
U - transportu po upadzie.
Obciążenie całkowite Q jest sumą:
- masy ciągnika Qc,
- masy platformy nośnej Qp,
masy użytecznej (ładunku) Qu.

Wartości

Q obliczono z

zależności

Pc = Q (sina± f.1. · cosa)

przyjmując

opory ruchowe

f.l. = 0,05. Dobór obciążenia dla ciągnika o sile uciągu l 00 kN przedstawiono w tabeli i na rys . 4 .

206

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

a(o)

5

lO

15

20

25

30

35

Q (kg) po wzniosie

74425

45734

33192

26204

21784

18762

16588

Q (kg) po upadzie

272952

81938

48420

34551

27017

22320

19139

~ 80
M)(

....o

70

a

.. 60
E

:;:
1:

:l
"C

50

N

40

.ll!

:l

3:

c;;"' 30

..
N

~

'[i; 20
o

"'o;o
...

10

..."'

·N

u

Nachylenie wyrobiska [ •)

Rys. 4. Dobór

obciążenia

dla

ciągnika

o sile

uciągu

IOOkN

Fig. 4. Load sclcction for the tractor of IOOkN towing power

2.2.5. Zasilanie i sterowanie
Kolejka spągowa zębata typu KSZ-650/900/15/30 napędzana jest dwoma silnikami o mocy
15kW pracującymi nawrotnie. Silniki zasilane są napięciem trójfazowym 500 V z oddziałowej
sieci kopalnianej przez wyłącznik stycznikawy "W" oraz zespól sterujący "ZS". Zespół sterujący "ZS" typu EH-dW-5, wyposażony w kompletną aparaturę łączeniową, sterowniczą oraz
zabezpieczeniową zapewniającąpoprawne działanie całego urządzenia; zabudowany jest nakolejce i zasilany ze stacjonamego wyłącznika stycznikowego. Kabel łączący wyłącznik "W"
z zespołem sterującym ,,ZS" jest wleczony.
Przewód zasilający jest wprowadzony bezpośrednio do skrzynki przyłączowej EH-dW-5.
Alternatywnie na przewodzie zasilającym może być zabudowany sprzęgnik "SO" zamocowany
do konstrukcji kolejki. Przewód zasilający jest zabezpieczony przed zerwaniem przez układ meSekcja I

207

School ofUnderground Mining 2000
chaniczny (bolec ścinający) oraz połączenie linki kontrolnej do wyłącznika awaryjnego "Wl".
Przerwanie obwodu sterującego wyłącznikiem awaryjnym "W l" powoduje wyłączenie wyłącznika "W" i kabla zasilającego kolejkę.
Kontrola uziemienia kolejki jest zrealizowana za pomocą odpowiedniego przekaźnika znajdującego się w wyłączniku stycznikowym "W".
Zabezpieczenie kabla, zespołu sterującego oraz silników od skutków zwarć znajduje się
w wyłączniku "W". Porlanie napięcia na zespół sterujący następuje po przełączeniu odłącznika
zespołu w pozycję "T" i jego zwolnienie. Wyłączenie napięcia umożliwiają wyłączniki awaryjne "W1" i "W2" (ich zaciągnięcie przerywa obwód sterowania przekaźnika sterującego wyłącznik "W"), zabudowane na kolejce.
Sterowanie kolejką odbywa się drogą radiową. Po załączeniu odbiornika radiowego do pracy
za pomocą pilota oraz naciśnięciu przycisku jazdy w przód lub tył zostaje wyemitowany pięcio
sekundowy sygnał ostrzegawczy z buczka "B", po czym załączają się do pracy obydwa silniki
w wybranym kierunku. Równocześnie z załączeniem się silników zapala sięjeden z dwóch reflektorów "LI" lub "L2" oświetlających wyrobisko w kierunku jazdy. Obwody zasilania buczka
i retlektorów o napięciu 42 V, wyposażone w kontrolę upływową oraz ognioszczelna budowa
tych aparatów zapewniają odpowiedni stopień bezpieczeństwa eksploatacji.
Zwolnienie przycisku jazdy lub naciśnięcie przycisku "WYŁ" na pilocie powoduje zatrzymanie kolejki. Dodatkowo kolejka wyposażona jest w iskrobezpieczny czujnik ciśnienia. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości w wyniku poruszania się po upadach powoduje uruchomienie hamulca oraz czujnika ciśnienia, co powoduje wyłączenie silników jazdy. Stan działania
czujnika sygnalizowany jest na wyświetlaczu zespołu sterującego.
3. Eksploatacja kolejek "Becker-Pioma"
Pierwsza kolejka spągowa w polskim górnictwie typu KS-65011 00 zabudowana została
w kopalni "Jankowice" we wrześniu 1990 roku w rejonie szybu VI- oddział G-06. Napęd kolejki usytuowano w przekopie wentylacyjnym lb poziom 41 O m. Jej trasa przebiegała od pozimnu 41 O m poprzez pochylnie wentylacyjno-transportową w pokładzie 405/2, chodnik nadścianowy Z-11 pokład 405/2 nad przecinkę rozruchową przyszłej ściany zawałowej Z-11
w pokładzie 405/2, która usytuowana była powyżej poziomu 565 m.
Kolejka ta składała się z napędu HNK-2 finny "Pioma", trasy i orolkowania typu "Jaśkowi
ce" wyprodukowane przez ZREMB Jaśkowice oraz zestawu transportowego niemieckiej firmy
Walter-Becker.
Pierwotnie kolejka spągowa KS 650/100 była wykorzystywana do zbrojenia ściany,
przewożąc sekcje obudowy zmechanizowanej Olinik 08/22 Oz w całości z przekopu Ib
poz. 41 O m do wlotu ściany zbrojonej. Kolejne etapy eksploatacji kolejki to: transport niezbędnych materiałów do prowadzenia ściany oraz jazda ludzi. Ostatni etap eksploatacji wybudowa ściany.
Pracownicy zatrudnieni w wymienionym rejonie po zjechaniu na poziom 400 m szybem VI,
udawali się w rejon początkowej stacji osobowej kolejki spągowej, zlokalizowanej w odległości
500 m od szybu. Końcowa stacja osobowo-materiałowa znajdowała się w odległości 50 m od
ściany (Z-11 ). Lokalizacja kolejki umożliwiła pełne wykorzystanie czasu dyspozycyjnego załóg
górniczych.
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Eksploatacja kolejki spągowej "Becker-Pioma" potwierdziła jej przydatność: transport był
szybki, bezpieczny, mało pracochłonny. Zalety te zadecydowały o dalszym zainteresowaniu kopalni tą formą transportu.
Potwierdzeniem walorów transportowych kolejki było jej zabudowanie w pokładzie 404/3
dla ścian o wysokiej koncentracji wydobycia. Kolejkę zabudowano podczas prowadzenia robót
udostępniających, dostarczając najpierw materiał drążonym wyrobiskom. Wykorzystano ją
w robotach zbrojeniowych jak i likwidacyjnych. Raz zabudowany układ transportowy w fazie
rozcinki złoża służy użytkownikom aż do czasu likwidacji danej partii pokładu - rozcinka,
zbrojenie, eksploatacja i likwidacja czterech kolejnych ścian.

Rys . 5. Kolejka

spągowa

zabudowana w pochylni wentylacyjno-transportowej

pokł.

404/3 (fot. Wiktor Mazur)

Fig. 5. The t1oor cablcway mountcd in thc vcntilation-transport inclined drift ofthc 404/3 scam

Kilkuletnie użytkowanie kolejek spągowych zainspirowało kopalnię do przeprowadzenia
pewnych usprawnień, które poprawiają znacznie bezpieczeństwo transportu, co jest szczególnie
ważne w trakcie prowadzenia robót likwidacyjno-zbrojeniowych.
Uprzednio stosowany transport w trakcie zbrojenia lub przezbrajania ścian prowadzony był
za pomocą płyt ślizgowych, po torach w tzw. układzie podwójnym, czyniąc go bardzo niebezpiecznym i pracochłonnym. Ponadto wymagało to instalowania kilkunastu kołowrotów typu
KBH i EKO, co pociągało za sobą dodatkowe zatrudnienie kilkunastu osób.
Nabyte przez kopalnię "Jankowice" doświadczenia przy zbrojeniu ściany Z-11 w pokładzie
405/2, umożliwiło wprowadzenie w wielu przypadkach transportu sekcji obudów zmechanizowanych w całości bezpośrednio do miejsca ich zabudowy.
Obecnie kopalnia posiada i użytkuje kilka kolejek spągowych typu KS 650/100/63.
W grudniu 1997 roku w kopalni "Jankowice" wprowadzono do prób ruchowych kolejkę
spągową zębatą typu KSZ-650/900/15/30 firmy "Becker-Warkop". Próby ruchowe prowadzono
w okresie od 16.12.1997 do l 0.07.1998 roku. Po raz pierwszy zastosowana została ona przy likwidacji ściany C-8 w pokładzie 404/5. W okresie eksploatacji kolejki wyróżniono następujące etapy:
- etap pierwszy- kolejka KSZ została zabudowana w przecince technologicznej. Końce
trasy kolejki znajdowały się na wlocie do przekopu Ib poz. 565 m oraz na wlocie do ściany C-8
w pokł. 404/5, gdzie znajdowała się stacja załadowcza elementów przenośnika ścianowego oraz
elementów kombajnu;
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etap drugi - trasa kolejki KSZ została zabudowana w ścianie C-8 na odcinku od
przecinki technologicznej do chodnika podścianowego C-8 w pokł. 404/5, gdzie zlokalizowano stację załadowczą likwidowanych elementów przenośników odstawy;
- etap trzeci -wybudowa sekcji z górnego odcinka ściany C-8, stację załadowczą zlokalizowano w ścianie C-8 pokł. 404/5 na wysokości przecinki technologicznej ;
- etap czwarty -likwidacja dolnego odcinka ściany C-8. Sekcje ładowane były na zestaw
transportowy KSZ w ścianie, poprzez klin najazdowy, przy użyciu kołowrotu typu KBH-5, który
zabudowany był w ścianie powyżej przecinki technologicznej.
Podczas wybudowy trasa kolejki KSZ w ścianie była systematycznie skracana- jednorazowo o 5-6 segmentów w miarę postępu wybudowy sekcji z szeregu.
Dokonano prób przebudowy sekcji zamyk ającej oraz wybudowy sekcji z szeregu przy u ży 
ciu ciągnika KSZ -próby wypadły pomyślnie.
Uzyskane pozytywne doświadczenia podczas likwidacji ściany C-8 w pokł. 404/5, skłoniły
kopalnię do zastosowania tego rozwiązania przy likwidacji kolejnych ścian: Z-5 w pokł. 409/ 1
(02.04.-26.04.1998 r.), W-1 w pokł. 404/5 (27 .05.-16.06.1998 r.).
Podczas likwidacji ściany Z-5 w pokładzie 409/1 kolejka została zabudowana na całej
długości obcinki likwidacyjnej ściany i w chodniku nadścianowym Z-5. Nachylenie wyrobiska

Rys. 6. Kolejka s pągowa z<;bata -

transport sekcji z likwidowanej śc i any C-8 pokt. 404/5 (fot. Wiktor Mazur)

Fig. 6. The tloor eablcway Iransporting scctions o f thc liquidatcd C-8 longwall o f thc 404/5 seam
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wynosiło średnio 15°. Sekcje obudowy zmechanizowanej Pioma-Jankowice 19/32,8 o maksymalnym ciężarze 14500 kg transportowane były kolejką zębatą do pochylni wentylacyjno-transportowej Z-l w pokł. 409/1, gdzie były przeładowywane na kolejkę spągową KS-65011 00
i transportowane do nowozbrojonej ściany Z-6 w pokł. 409/ 1. Układ transportowy rejonu ściany
Z-5 i Z-6 w pokł. 40911 przedstawia rysunek 7.

projektowana
ściana

Z-6

Koli~ .I " P <N <>w ~

v.<;-B50MJJ"'3M W

Rys. 7. Schemat trasy transportu dla likwidowanej

ś ciany

Z-5 i zbrojonej

ściany

Z-6 w

pokł.

40911

Fig. 7. Thc schcmatic diagram ofthc transport routc for thc liquidatcd Z-5 longwall and thc lincd Z-6
longwall in thc 409/ l scam

Pozytywne wyniki pracy kolejki spągowej zębatej oraz pozytywna opinia Kierownika Ruchu
Górniczego kopalni "Jankowice", spowodowały wystąpienie producenta do Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego o dopuszczenie do stałego stosowania. Otrzymał je dnia
10.08.1998 r. Nadano cechę dopuszczenia GM-234/98.
Kolejka spągowa zębata KSZ-650/900/15/30 zastosowana była jeszcze do:
- likwidacji ściany C-9 w pokł. 404/5,
- zabudowy ściany W-l w pokł. 408/1,
- likwidacji ściany Z-4 w pokł. 404/5,
- likwidacji ściany Z-3 w pokł. 404/4.
Aktualnie prowadzone są przygotowania do likwidacji ścian : Z-4 w pokł. 409/2 i Z-4 w pokł .
410/1+2 przy pomocy kolejki spągowej zębatej.
Zakładu

4. Podsumowanie
l. Zastosowanie kolejek spągowych znacznie usprawniło transport
jego efektywność, czyniąc go szybkim i mało pracochłonnym.
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2. System transportu kolejką "Becker-Pioma" z jazdą Judzi ma szczególne uzasadnienie
w rejonie ścian o dużej koncentracji wydobycia, ograniczając czas dojścia do pracy, a tym samym wydłużając czas efektywnej pracy.
3. Właściwa lokalizacja kolejek umożliwia eksploatację zabudowanego układu transportowego od fazy rozcinania złoża do likwidacji partii pokładu .
4. Zastosowanie kolejek spągowych do transportu materiałów orazjazdy Judzi w kopalniach
zmuszonych do schodzenia z eksploatacją w głębsze partie pokładów pozwala na efektywną eksploatację podpoziomową, a tym samym na odsunięcie w czasie konieczności budowy nowych
poziomów wydobywczych.
5. Prosty sposób łączenia trasy umożliwia szybkie skracanie i wydłużanie, co ma zdecydowany wpływ na zwiększenie wydajności.
6. Zastosowanie kolejki zębatej do likwidacji lub zbrojenia ścian ma na celu przede
wszystkim zwiększenia bezpieczeństwa załogi zatrudnionej przy tych pracach, a także pozwala na wyeliminowanie niebezpiecznych środków transportu, takich jak: transport platformami ślizgowymi lub platformami kołowymi, które posiadają słabe zabezpieczenia lub
nie posiadają żadnych w wypadku zerwania liny. Kolejka zębata w pełni spełnia te wymagania, gdyż ciągnik oprócz hamulców manewrowych posiada hamulce bezpieczeństwa,
które działają samoczynnie w wypadku przekroczenia zadanej prędkości jazdy (awaria
hamulca manewrowego) .
7. Załadunek sekcji lub innych ciężkich elementów maszyn może odbywać się za pomocą samego ciągnika lub za pomocą urządzeń pomocniczych zabudowanych na platformie
transportowej. Mogą to być : wciągniki pneumatyczne, wciągniki hydrauliczne, siłowniki
hydrauliczne.
8. Zastosowany w kolejce spągowej zębatej napęd elektryczny oraz proste mechanizmy
przeniesienia napędu na zębatkę trasy czynią to urządzenie bezawaryjnym i w pełni dyspozycyJnym.
9. Kolejka zasilanajest za pomocązespołu sterującego typu EH-fdW5. Sterowanie odbywa
się drogą radiową. Urządzenie posiada wszystkie zabezpieczenia i pełną diagnostykę.
Przedstawione urządzenie stanowi nowoczesne rozwiązanie ciężkiego transportu
dołowego o dużej wydajności i dyspozycyjności. Jest to urządzenie konkurencyjne technicznie w stosunku do innych rozwiązań transportu, a przede wszystkim jest urządzeniem
bezpiecznym.
Ten bezpieczny i bardzo sprawny środek transportu jest godny polecenia dla wszystkich
tych, którym jest blisko i po drodze do bardzo wysokiej wydajności przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.
Literatura
[l] Dokumentacja techniczno-ruchowa firmy Bccker-Warkop.
[2] Dokumentacj a kopalniana.
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The floor rack cableway as a modern solution of heavy transport
Abstract

The maximum increase of efficiency, decrease ofmining costs and improvement of safety
conditions are carried out in the Jankowice Coal Mine on the places of origin. This situation
caused that there are only longwalls ofhigh output concentration in the mine. The problem which
is especially important is the complex solution aftransport enabling safe displacement ofheavy
machinery elements and mechanised linings without the necessity o f disassembling and assembling in the vicinity of the longwall. The time of preparing new exploitation fronts depends on
the proper selection aftransport equipment and, consequently, a more thorough use oflongwall
complexes.
The pa per presents the floor rack cableway as a modem means oflongwalllining and liquidation from the point o f view of sa fety and efficiency in the Jankowice Coal Min e.

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji
Podziemnej 2000, s. 215-232
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Numeryczna analiza
Słowa

obciążeń

obudowy wyrobisk korytarzowych

kluczowe

Obliczenia

wytrzymałościowe-

obudowa wyrobisk- obudowy proste wielostojakowe

Streszczenie
W dotychczasowych obliczeniach wytrzymałościowych obudów wyrobisk korytarzowych,
strefa odprężona obciążająca stropnice aproksymowana jest za pomocą obciążenia ciągłego
równomiernie rozłożonego . Na podstawie znanego z literatury rozwiązania analitycznego,
opartego na teorii sklepienia ciśnień , wiadomo, iż kształt strefy odprężonej w stropach wyrobisk
korytarzowych ma postać odcinka elipsy. W celu określenia wpływu kształtu strefy odprężonej
na "parametry wytrzymałościowe'' obudów wyrobisk korytarzowych pole strefy odprężonej wynikające z teorii sklepienia ciśnień (pole odcinka elipsy) zostało aproksymowane obciążeniem
ciągłym równomiernie rozłożonym (polem prostokąta), polem odcinka paraboli (A. Sałusto
wicz- autor teorii sklepienia dokonuje takiej aproksymacji) oraz polami trójkąta i pięciokąta.
W celu graficznego zobrazowania natężenia obciążenia wynikającego z kształtów poszczególnych
pól stref odprężonych, zostały one narysowane w tej samej skali. Obliczenia zostały przeprowadzone na drodze rozwiązań numerycznych za pomocą metody elementów skończonych dla obudów prostych dwustojakowych i obudów prostych trójstojakowych. Przyjęto , że obudowy trójstojakowe mogą być symetryczne lub niesymetryczne. Należy zaznaczyć, że, z punktu widzenia statyki, obudowy trójstojakowe są obudowami jednokrotnie statycznie niewyznaczalnymi.
l.

Określanie obciążeń działających

na stropnice obudów wyrobisk korytarzowych

Pod pojęciem "obciążeń" należy rozumieć siły zewnętrzne działające na obudowę, powodujące w niej powstanie naprężeń i odkształceń. Określenie wszystkich parametrów mających
wpływ na oddziaływania górotworu na obudowy jest tylko z pozoru sprawą prostą. Obciążenia
działające na obudowę mogą być w najrozmaitszej postaci; ich różnorodność jest olbrzymia.
W niektórych tylko przypadkach obciążenia mogą być nieskomplikowane, w innych, częściej
spotykanych, ustalenie rozkładu obciążeń można wyznaczyć tylko na drodze poważnych rozważań, często mających nawet charakter badawczy.
Ze względu na sposób oddziaływań zewnętrznych działających na obudowę, obciążenia
możemy podzielić na statyczne i dynamiczne. Do obciążeń statycznych będziemy zaliczać te
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wartości obciążeń,

które nie zależą od czasu ich działania. Mogą to być jednak obciążenia znajw stanie spoczynku lub obciążenia zmieniające się bardzo powoli w czasie, tak iż do
wyznaczania ich nie musimy wprowadzać sił bezwładności . Do obciążeń dynamicznych zaliczymy te obciążenia, których wartości zmieniają się w czasie tak szybko, że wywołują one drgania obudowy. Obciążenia dynami~zne działające na obudowę zwykle pochodzą od wstrząsów
spowodowanych gwałtownym wyładowaniem energii - tąpnięciem. Celem obliczeń obciążeń
dynamicznych obudowy, po wprowadzeniu do nich sił bezwładności, jest określenie dynamicznej reakcji obudowy nazywanej często odpowiedzią konstrukcji.
W obliczeniach, w których przyjęto bardzo znaczne uproszczenia, wpływ dynamicznego
działania obciążeń może być ewentualnie uwzględniony poprzez wprowadzenie współczynnika
zwiększającego wartości obciążeń traktowanychjako obciążenia statyczne. Obliczenia takie nie
oddająjednak dynamicznego charakteru pracy obudowy.
Nie wymienię tutaj wszystkich możliwych przypadków działania obciążenia na obudowę.
Zajmę się pokrótce tylko jedynie obciążeniami statycznymi.
Gdy jako kryterium przyjmiemy sposób rozłożenia obciążenia na obudowę, możemy rozróżnić dwa rodzaje obciążeń: skupione i rozłożone. Teoretycznie przyjmuje się, że obciążenie
skupione przyłożone jest do poszczególnych punktów obudowy. Obciążenia ciągłe działające na
obudowę mogą być rozłożone równomiernie lub mogą mieć natężenie zmienne wzdłuż obrysu
obudowy. Bardziej przychylałbym się do przyjmowania w obliczeniach statycznych obudów
wyrobisk korytarzowych obciążenia ciągłego o zmiennym natężeniu. W obliczeniach statycznych wykonywanych do tej pory autorzy w przypadku obliczeń obudów prostych przyjmują, że na obudowy wyrobisk korytarzowych działa obciążenie ciągłe równomiernie rozłożone
tylko wzdłuż długości stropnicy. Jak widać , sposób rozkładu obciążenia działającego na stropnicę jest sprawą dyskusyjną. Należy w tym miejscu podkreślić, że wprowadzenie do obliczeń
błędnych wartości opisujących obciążenia zniweczy całe dalsze "obliczeniami statyczne", bez
względu na to, jak byłyby one precyzyjne.
Problem przyjęcia poprawnych obciążeń nie jest więc problemem tak błahym, jak mogło by
się wydawać. A jednak nadal w wielu pracach podchodzi się do niego z przymrużeniem oka.
Gdy w stropach wyrobisk górniczych występują naprężenia przekraczające wytrzymałość
skał na rozciąganie lub ścinanie, powstają w nich strefy odprężone, które oddzielając się_ od
calizny górotworu obciążają swym ciężarem obudowę. W stropach wyrobisk górniczych wykonanych na dużych głębokościach pole przedstawiające przekrój strefy odprężonej w zależności od zastosowanej metody wyznaczenia ciśnienia skał na obudowę_ wyrobisk górniczych
może przybrać kształt odcinka paraboli (metoda M. M. Protodiakonowa, metoda P. M. Cymbariewicza) lub kształt odcinka elipsy wynikającego z teorii sklepienia ciśnień (A. Sałustowicz).
Pola te - pole odcinka paraboli lub pole odcinka elipsy - po przemnożeniu przez ciężar
objętościowy skał występujących w stropach wyrobisk dają wartość statycznego ciężaru Q strefy odprężonej przypadającej na l mb długości wyrobiska korytarzowego.
Przyglądając się rozkładom naprężeń głównych lub otrzymanym na tej podstawie strefom
wytężenia górotworu w otoczeniu wyrobisk korytarzowych , otrzymywanym coraz łatwiej i coraz częściej na drodze rozwiązań numerycznych, możemy stwierdzić, iż rozkłady te są w kształ
cie pól przypominających swym wyglądem odcinki elips bądź też parabol. Nie są to z pewnością
obciążenia ciągłe równomiernie rozłożone . Do powyższych wniosków można również dojść bez
wykonywania jakichkolwiek obliczeń numerycznych. Wystarczy się_ jedynie uważnie przydujące się
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glądnąć rozkładowi naprężeń podanemu prawdopodobnie po raz pierwszy przez G .M. Sawina
(1931) i zamieszczonemu w podręczniku do mechaniki górotworu przez A. Sałustowicza
(1955) [13].
Wartość obciążenia statycznego jak i jego rozkład są podstawą do przeprowadzania obliczeń
wytrzymałościowych obudów górniczych zastosowanych w wyrobiskach korytarzowych.
Budzić więc może kontrowersję fakt, że we wszystkich (znanych mi) pracach dotyczących
obliczeń wytrzymałościowych obudów górniczych w wyrobiskach korytarzowych przyjmuje
się, że obciążenie statyczne wynikające z pola odcinka elipsy lub pola odcinka paraboli zastępo
wane jest pionowym obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym.
Wartość pionowego statycznego obciążenia stropowego (obciążenia równomierne rozło
żonego) nazywanego również pionO\vym obciążeniem jednostkowym otrzymywana jest poprzez podzielenie ciężaru strefy odprężonej przez szerokość wyrobiska korytarzowego.
W dotychczasowych obliczeniach obudowy przyjmuje się, że ostateczna wartość obciążenia
jednostkowego wyznaczana jest przy uwzględnieniu współczynnika obciążenia. W spółczynnik
obciążenia wg normy BN-79/0434-04 może przyjmować wartości l, l, l ,3 lub l ,4.
Wartość l ,3 przewidywana jest m.in. przy obliczaniu obciążenia za pomocą metody
P.M. Cymbariewicza. Należy zastosować wartość 1,4, gdy obudowy wyrobisk zlokalizowane
zostaną w strefie zaburzeń tektonicznych. Wspomniana norma nie przewiduje obliczania obcią
żenia obudowy wyrobisk korytarzowych wg teorii sklepienia ciśnień.
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie różnic wynikających z przyjęcia różnych kształ
tów strefodprężonych w odniesieniu do nośności (podporności) obudowy wyrobisk korytarzowych o prostokątnym kształcie przekroju poprzecznego (obudowa prosta).
Obudowa taka zbudowana jest z odrzwi otwartych, z których każde składa się ze stropnicy
oraz stojaków. Dla sposobu przeprowadzania obliczeń wytrzymałościowych nie ma znaczenia
czy odrzwia zostaną wykonane ze stali czy też z drewna. W zależnośc i od szerokości wyrobiska
i spodziewanego obciążenia i rodzaju zastosowanej stropnicy pod każdą ze stropnic zabudowuje
się od 2 do 4 stojaków. Główną zaletą obudowy prostej jest dobra współpraca z górotworem na
odcinkach skrzyżowań (por. [ 11 ]).
Przykłady obliczeniowe przedstawione zostaną dla obudowy prostej dwustojakowej oraz
trójstojakowej, przy czym stojaki w obudowie prostej trójstojakowej zostaną zabudowane
symetrycznie oraz niesymetrycznie.
Wartości obciążeń wynikające z teorii sklepienia ciśnień (obciążenie wynikające z kształtu
odcinka elipsy) w celu porównawczym aproksymowano polem: odcinka paraboli, prostokąta,
trójkąta, pięciokąta.
Przyjęto założenie, że

pola prostokąta, trójkąta i pięciokąta mają tą samą wartość co pole odcinka elipsy. Pole odcinka parabolijest polem wpisanym w pole odcinka elipsy, czyli przyjmuje
zawsze wartości mniejsze od pola odcinka elipsy (por. [2]).
Sałustowicz świadomie, w celu uproszczenia obliczeń , w oryginalnej teorii sklepienia c i ś 
nień, pole odcinka elipsy aproksymuje polem odcinka paraboli. Autorzy innych podr((czników
dotyczących mechaniki górotworu podobnie jak Sałustowicz przybliżająpole odcinka elipsy polem odcinka paraboli nie wspominając o tym, że jest to przybliżenie.
W porównaniach przedstawionych w tym artykule wzi((tO pod uwag ę warto ś ci ekstremalnych momentów zginających wyst((pujących w stropnicy wyrobiska korytarzowego oraz wartości obciążenia stojaków w obudowach trójstojakowych symetrycznych jak i obudowach
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trójstojakowych niesymetrycznych. Należy przy tym zaznaczyć, że obudowy trójstojakowe są
jednokrotnie statycznie niewyznaczalne.
Wartości momentów zginających oraz wartości obciążenia stojaków wyznaczone zostały na
drodze numerycznej jako wynik testowania programu metody elementów skończonych (w skrócie mes).

2.

Przykład

obliczeniowy

Rozważania zostaną przeprowadzone

na przykładzie wyrobiska korytarzowego o przekroju
wykonanym na głębokości 700 m. Projektowane wyrobisko ma mieć: szerokość
l= 9 m 1 i wysokość w= 3,8 m. Średnia ważona wartość doraźnej wytrzymałości skał na rozciąganie, wyznaczona na podstawie próby "brazylijskiej" przebadanych skał z profilu geologicznego w otoczeniu wyrobiska wynosi 3004,78 [kN/m 2 ]. Średni ważony współczynnik Poissona warstw skalnych w tym rejonie kopalni ma wartość 0,26.
W wyniku dotychczasowych rozważań analitycznych oraz rozważań numerycznych nad
powstawaniem stref zniszczenia górotworu w sąsiedztwie wyrobisk korytarzowych można
stwierdzić, że w stropie wyrobisk pojawią się strefy spękań w górotworze na wskutek powstałych naprężeń rozciągających, które to naprężenia przekraczają wartości wytrzymałości otaczających skał na rozciąganie. Wyznaczenie wartości ciśnienia statycznego górotworu na obudowę wyrobisk korytarzowych (obudowę skrzyżowań wyrobisk korytarzowych) sprowadza się
do wyznaczenia ciężaru skał znajdujących się strefie spękań i odpowiednim rozłożeniu tego cię
żaru na powierzchnię konturu wyrobiska (skrzyżowania) .
Głębokość wykonania wyrobiska jest- obok własności wytrzymałościowych górotworujednym z czynników, który w istotny sposób wpływa na wartość statycznego ciśnienia górotworu na obudowę projektowanego wyrobiska. Głębokość wykonania wyrobisk górniczych w obliczeniach statycznych została uwzględniona przez Sałustowicza w teorii nazywanej teorią sklepienia ciśnień. W swej teorii Sałustowicz wyszedł z założenia, że powstała strefa spękań wokół
wyrobisk górniczych wynika z naturalnej skłonności skał otaczających wyrobiska do przyjęcia
takiego kształtu, przy którym maksymalne naprężenia będą równe wytrzymałości . Optymalnym
kształtem, do którego będzie dążyć przekrój poziomy poprowadzony przez przekrój chodnika,
jest przekrój eliptyczny o osi pionowej 2a i osi poziomej 2b. Obciążenie obudowy wyrobiska wg
teorii sklepienia ciśnień przedstawiono na rysunku l.
Po uwzględnieniu warunku wytrzymałościowego na rozciąganie w rozwiązaniu T.M. Hubera stosunek półosi elipsy wyznaczamy z zależności:
prostokątnym

n=~b =..!.(~-l+~J
2 Px
Px
gdzie:
n
a
b
1
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-

(2.1)

stosunek półosi elipsy,
pionowa półoś elipsy,
pozioma półoś elipsy,

Jak sic< przekonamy, sze rok o ść wyrobiska dla przeprowadzanej anali zy porównawczej nic ma znaczeni a.
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X

2b

Rys. l Strefy odprężone

według

teorii sklepienia

ciśnień

Fig. l. Loosc arcas according to thc arch thcory

p, - pierwotne ciśnienie pionowe górotworu na
rytarzowe go,
Px - pierwotne ciśnienie poziome górotworu na
rytarzowego,
Rm - wytrzymałość skał na rozciąganie.
Pierwotne
z zależności:

ciśnienie

pionowe górotworu na

głębokości

wykonania wyrobiska ko-

głębokości

wykonania wyrobiska ko-

głębokości

wykonania chodnika obliczamy

p,= -y ·H= -25 · 700 = -17 500 [kN/m 2 ]
gdzie:
y
H

(2.2)

ciężar objętościowy (y
głębokość

Pierwotne
z zależności:

= 25 [kN/m 3]),
wykonania wyrobiska korytarzowego.

ciśnienie

poziome górotworu na

głębokości

wykonania chodnika obliczamy

Px=~

(2.3)

m-1

gdzie:
m

Sekgal

-

1
odwrotność współczynnika Poissona (m= -0,26
- = 3,846) .
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Po

uwzględnieniu zależności

2.3 w równaniu 2.1 stosunek półosi elipsy obliczymy z

zależ

ności:

l(

R}=0,6787

a
n =b=l
m-2+(m-1) · p:·

Jeżeli

(2.4)

do równania elipsy:
(2.5)

podstawimy zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku l
w
z=2'

to otrzymamy

zależności

l
2

X=-

oraz

a= n· b,

na półosie elipsy w postaci:
(2.6)

(2.7)

Strzałkę

sklepienia ciśnień obliczamy z zależności:
(2.8)

Pole powierzchni przewidywanego obszaru zniszczonego górotworu w stropie wyrobiska chodnikowego obliczając za Sałustowiczem (pole odcinka paraboli) wyznaczamy z zależności:

2
2
Fpar =-·l· f = l O' 182 [m ]
3
Obciążenie stropu wyrobiska na jednym metrze bieżącym jego długości przy
polem strefy odprężonej jest odcinek paraboli, obliczamy z zależności:

Qpa, =Fpa, ·y =254,56 [kN/ mb]
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Natomiast pole powierzchni przewidywanego obszaru zniszczonego górotworu w stropie wyrobiska chodnikowego wg teorii sklepienia ciśnień (pole odcinka elipsy [2]) wyznaczamy z zależności :
(2.11)

2
w -l·w)
=a·b·arccos ( - =10,786[m]
2·a
4

Felir

Obciążenie stropu wyrobiska na jednym metrze bieżącym jego
lem strefy odprężonej jest odcinek elipsy, przyjmie wartość:

Qelir

długości, zakładając, że

po-

(2.12)

= Felir ·Y= 269,64 [kN l mb]

Procentowy błąd względny wynikający z porównania pól powierzchni
wyznaczony z zależności:

(ciężaru skał)

strefy

odprężonej

F

par

-F .

ehp •

l OO% =

Fpor

Q

par

-Q.

ehp •

l OO%

(2.13)

Qpar

i wynosi on -5,93%. Oznacza to, że przyjmując jako pole strefy odprężonej pole odcinka paraboli, a nie pole odcinka elipsy, przyjmujemy ciężar strefy odprężonej mniejszy o około 6%.
Analizę obciążenia stropów wyrobisk korytarzowych w wielu pracach przeprowadzana jest
ze względu na wytrzymałość na ściskanie pakietu warstw skalnych zalegających w otoczeniu
wyrobisk korytarzowych. Jest to sprzeczne z doświadczeniem oraz z uwagą Sałustowicza z 1955
roku, który stwierdza, iż o powstaniu strefy odprężonej w stropie wyrobisk górniczych decyduje
wytrzymałość na rozciąganie lub wytrzymałość na ścinanie (por. [13]) . Przyjmując również za
Sałustowiczem, że średnia wytrzymałość skał na rozciąganie jest dziesięciokrotnie mniejsza od
średniej wartości wytrzymałości skał na ściskanie, a nawet, idąc dalej i przyjmując, że stosunek
ten ma wartość 1/15, otrzymamy, że wskaźnik zwięzłości skał wg M.M. Protodiakonowa dla
skał otaczających projektowane wyrobisko korytarzowe zawarty jest w granicach od 2,0 do 3,0.
Wyznaczona na tej podstawie za pracą [13] (wartości stabelaryzowane) wartość obciążenia statycznego wahać się będzie w granicach od 180 do 238 kN/mb.
Otrzymana wartość obciążenia statycznego przemnażana jest przez współczynniki zależne
od wpływu krawędzi, eksploatacji, uskoku itp. Nie uwzględniają one natomiast zmiany kształtu
natężenia obciążenia (jest ono eliptyczne lub paraboliczne) z obciążenia nierównomiernego na
jednostkowe równomiernie rozłożone . Mając pełną świadomość, że należy uwzględniać poszczególne wpływy prowadzenia wyrobisk górniczych w rozmaitych warunkach górniczo-geologicznych, celem dalszych rozważań w tym artykule uczynimy jedynie uwzględnienie wpły
wów nierównomierności natężenia obciążenia w stosunku do obciążenia równomiernie rozło
żonego na nośność obudowy wyrobisk korytarzowych.

3. Aproksymacja

obciążenia wynikającego

Obciążeniem działającym

sklepienia
Sekcja I

ciśnień

jest

z teorii sklepienia

ciśnień

na stropnice wyrobiska korytarzowego i wynikającym z teorii
zawartych w strefie odprężonej otaczającej wyrobiska kory-

ciężar skał
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tarzowego. Artykuł dotyczyć będzie tej części strefy odprężonej, która znajduje się w stropie
wyrobiska. Strefa ta, wg teorii sklepienia ciśnień, ma kształt odcinka elipsy (rys. 2a). Sałustow
icz zaproponował przybliżenie tej strefy odcinkiem paraboli przedstawionym na rys. 2b.
W dotychczasowych obliczeniach wytrzymałościowych obudów górniczych przyjmowano,
że strefa odprężona ma kształt prostokąta (rys. 2c). W celu porównawczym, do obliczeń wytrzymałościowych przeprowadzonych w artykule przyjęto, że pole powierzchni strefy odprę
żonej odpowiadać będzie polu trójkąta (rys. 2d- wg Cymbariewicza w górotworze zwięzłym
w stropie wyrobisk korytarzowych tworzy się strefa odprężona w kształcie pola trójkąta (por.
[l, 3, 8]) lub pola pięciokąta (rys. 2e ). Przy wyznaczeniu pola powierzchni pięciokąta kierowano
się tym, aby jego wysokość była równa wysokości strzałki sklepienia ciśnień (rys.l ).
Na rysunku 2f przedstawiono pole strefy odprężonej w kształcie pola prostokąta po przemnożeniu jej przez współczynnik obciążenia wg normy BN-79/0434-04, przewidywany dla wyników otrzymywanych z metody Cymbariewicza.
Na przedstawionych rysunkach strefy odprężone zostały narysowane w tej samej skali. W celu porównawczym, w tle, na każdym z kształtów pola strefy odprężonej linią przerywaną została
zaznaczona powierzchnia odcinka elipsy wynikająca z teorii sklepienia ciśnień. Przedstawienie

e)

f)
",.

/

'

/'

;

.

.
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Rys. 2. Kształty pól powierzchni stref odprężonych w stropach wyrobiska korytarzowego:
a - eliptyczne, b - paraboliczne, c - prostokątne, d - trójkątne, c - pięciokątne,
f - prostokątne wg normy BN-79/0434-04
Fig. 2. Shapcs o f loose arcas in roofs o f a tunncl cxcavation
a - clliptic, b - parabolic, c - rcctanglc, d - triangle, c - pcntagonal,
f - rectanglc according to Polish standard (BN-79/0434-04)
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w ten sposób stref odprężonych w porównaniu ze strefą odprężoną wynikającą z teorii sklepienia
ciśnień pozwala na wizualne zobrazowane różnic wynikających z natężenia obciążenia w poszczególnych punktach stropnicy wyrobiska korytarzowego.
4. Rodzaje zastosowanych schematów obudów wyrobisk prostokątnych

W wyrobiskach górniczych o prostokątnym kształcie przekroju poprzecznego stosowane są
obudowy dwu- albo wielostojakowe. Obudowy wieJostojakowe mogą być obudowami o stojakach rozmieszczonych symetrycznie lub niesymetrycznie.
Schemat statyczny obudowy prostej dwustojakowej (obudowy jednoprzęsłowej) przedstawiono na rysunku 3a. Wartościami charakterystycznymi w obudowach dwustojakowych (rys. 3b)
jest wartość maksymalnego momentu zginającego (momentu przęsłowego) występującego
w pionowej osi symetrii stropnicy (MAB). W przyjętym schemacie wartości reakcji- wartości
obciążeń stojaków- są sobie równe i wynoszą połowę przyłożonego obciążenia: RA = RB = Q/2.
Obudowa dwustojakowa jest obudową najprostszą i została przedstawiona w artykule dla
porównania z obudową trójstojakową (obudową dwuprzęsłową).
Dla obudów wieJostojakowych w artykule przyjęto schemat statyczny obudowy trójstojakowej symetrycznej (rys. 4a) oraz obudowy trójstojakowej niesymetrycznej (rys. 5a). W obudowie trójstojakowej symetrycznej- z racji symetrii obciążenia i symetrii rozmieszczenia stojaków - reakcje w skrajnych stojakach są sobie równe (RA = Re). Przyjmują one mniejsze
wartości obciążenia od wartości obciążenia w stojaku środkowym (RB). Wszystkie otrzymane
wartości reakcji (wartości podporności obudowy) w przyjętym schemacie statycznym obudowy
są wartościami dodatnimi (czyli zgodnie skierowanymi z osią y przedstawioną na rys. 4a).
a)

b)

X

Rys. 3. Obudowa dwustojakowa
a - schemat statyczny obciążenia, b - wykres momentów

zginających

Fig. 3. Two-props support
a - diagram o f static loading, b - chart o f bending m omen ts

Sekcja I
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a)

b)

a-

Rys. 4. Obudowa trójstojakowa symetryczna
schemat statyczny obciążeni a, b - wykres momentów

zginających

Fig. 4. Thrcc-props support, symmctric
a - diagram ofstatic loading, b - chart ofbending momcnts

b)

X

a-

Rys. 5. Obudowa trój stojakowa nicsymetryczna
schemat statyczny obc iąże ni a, b-· wykres momentów zginających
Fi g. 5. Thrce-props support, asymmctric
a - diagram o f stalic loading, b - chart o f bcnding moments
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W stropnicy obudowy trójstojakowej symetrycznej otrzymujemy trzy ekstremalne wartości
momentów zginających (rys. 4b) . Są nimi dwa momenty przęsłowe, które są sobie równe
(MAs= M8 c) oraz moment podporowy (M 8 ). Zawsze w tym schemacie obciążenia, co do wartoś
ci bezwzględnej , większą w a rtość przyjmuje moment podporowy (M 8 ) .
W schemacie statycznym obudowy trójstojakowej niesymetrycznej przyjęto, że odle głość 11
pomiędzy stojakami A i B jest mniejsza od odległoś ci 12 pomiędzy stojakami B i C (rys. Sa). Przy
tak przyjętym schemacie statycznym obciążenia wartości reakcji w stojaku RA mogą przyjmować wartości dodatnie, ujemne lub zerowe. Wartości reakcji w pozostałych dwu stojakach są dodatnie, przy czym wartość reakcji w stojaku B jest większa od wartości reakcji w stojaku C:
Rs >Re.
Ponieważ schemat statyczny obudowy jest niesymetryczny, wykres momentów zginających
jest niesymetryczny (rys. Sb). Moment podporowy (M 8 ) przyjmuje większe wartości co do bezwzględnej wartości niż moment przęsłowy (M 8 c).
W obliczeniach wytrzymałościowych, "dobierając " stropnice obudowy wyrobiska prostego,
należy się kierować maksymalną co do bezwzględnej wartości wartością momentu zginającego.
W obudowach dwustojakowych będzie to moment przęsłowy , a w obudowach trojstojakowych - moment podporowy.
5. Możliwości zastosowania metody elementów
obudów prostych

skończonych

do obliczeń

wytrzymałościowych

Elementy skończone, które znalazły już szerokie zastosowane w modelowaniu zjawisk
z mechaniką górotworu poprzez opis stanu naprężenia, stanu odkształcenia oraz stanu wytężenia, to:
- elementy tarczowe - stosowane do opisu modeli płaskich,
- elementy bryłowe- stosowane do opisu przestrzennych modeli,
- elementy osiowosymetryczne - stosowane do opisu zagadnień czysto akademickich
związanych z rozwiązaniem Lamego oraz stosowane do opisu zjawisk związanych z głębieniem
szybów i szybików.
Oprócz ww. elementów skończonych, w obliczeniach wytrzymałościowych stropnic obudów górniczych powinny znaleźć zastosowanie elementy belkowe.
Ogólne zasady dyskretyzacji elementami belkowymi są takie same jak przy zastosowaniu
innych rodzajów elementów skończonych stosowanych do dyskretyzacji obszaru górotworu.
Przy tym, jak zwykle, należy pamiętać, że sposób dyskretyzacji zależy również od pewnych
ogólnych przesłanek dotyczących wyników rozwiązania, a także od oczekiwanej efektywności
związanych

rozwtązama.

Zginanie elementu belkowego jest opisane za pomocą deformacji jego osi. Dla każdego z elementów belkowych zostały zapisane cztery warunki brzegowe. Dwa z nich dotyczą przemieszczeń pionowych punktów węzłowych, a pozostałe dwa dotyczą kątów obrotu w tych węzłach.
W rozwiązaniach przyjęto , że zginanie belki zachodzi w płaszczyźnie pionowej (płaszczyzna
x, y-oś xjest osiąpodłużną belki) co oznacza, że obciążenie zewnętrzne pochodzące od strefy
odprężonej działa także w tej płaszczyźnie (rys. 3a, 4a, Sa).
Ogólny warunek równowagi metody elementów skończonych w odniesieniu do elementów skończonych jest zawsze taki sam niezależnie od tego czy będą to elementy belkowe,
Sekcja I
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czy też elementy
(por. [14, 15]):

płaskie

lub elementy

bryłowe.

Warunek ten

K·u=F

można zapisać

w postaci

(5.1)

gdzie:
macierz sztywności elementu belkowego,
wektor przemieszczeń węzłów elementu belkowego,
wektor uogólnionych sił węzłowych.

K
u

F

W monografii dotyczącej metody elementów skończonych (O.C. Zienkiewicz [14]) przena język polski przez Igora Kisiela-praca bardzo często cytowana- nie podano
macierzy sztywności elementu belkowego. Nie znalazły również swojego odzwierciedlenia
elementy belkowe w podręczniku dotyczącym zastosowania metod komputerowych w mechanice górotworu [4]2. Zapisaną w postaci explicite macierz sztywności elementu belkowego
można znaleźć np. w pracach [7, 15 3 ]. Należy zwrócić uwagę, iż macierz sztywności elementu
prętowego jest inna od macierzy sztywności elementu belko~ego i nie wolno jej stosować do
obliczeń wytrzymałościowych obudów wyrobisk górniczych.
Rozwiązując warunek równowagi metody elementów skończonych (warunek 5. 1) wyznaczono wartości przemieszczeń pionowych węzłów osi poziomej belki , momentów zginających w punktach węzłowych , sił poprzecznych w punktach węzłowych, które to siły w miejscach podparcia są zarazem reakcjami.
Podczas rozwiązywania warunku równowagi metody elementów skończonych nie jest
istotne czy rozwiązywana stropnica obudowy wyrobiska górniczego jest aproksymowana belką
statycznie wyznaczalną (stropnica na dwóch podporach) czy też belką statycznie niewyznaczalną (obudowy wiełopodporowe) .
tłumaczonej

6. Wyniki

obliczeń

numerycznych

Obliczenia numeryczne wykonano za pomocą metody elementów skończonych. Każdy
z rozpatrywanych schematów statycznych obciążenia stropnic wyrobisk korytarzowych został
podzielony na 90 dwuwęzłowych belkowych elementów skończonych 4 •
W tabeli l zostały zestawione wartości reakcji podporowych oraz wartości ekstremalnych momentów zginających 5 w poszczególnych przedziałach zginanych belek. Pod względem

2
Nic wymieniam innych ważnych podn;czników dotyczących zastosowania tej metody, w których również nic
ma elementów belkowych.
3 Trzecie wydanic monografii ma 1455 str. tekstu, gdy poprzednie liczyło zaledwie 458 stron.
4 Liczba elementów skończonych , na które zostały podzielone stropnice obudów wyrobisk korytarzowych (belki),
może wydawać si<; zbyt duża. Ale tak "gęsty" podzi ał na elementy skończone został wykonany, celowo, tj. aby na
podstawie obliczeń numerycznych móc "wychwycić" ekstremalne wartości momentów zginających.
5 Momentami tymi są momenty prz<;słowc oraz momenty podporowe. Definicje momentów zostały podane
w pracy [5). Należy zwrócić uwag<;, że wartości momentów podporowych (kolumna 7 oraz kolumna 12 tabeli l) są
ujemne. Do dalszych obliczeń wytrzymałościowych należy wziąć moduł z owych ujemnych wartości. Moduł ten we
wszystkich przypadkach jest większy od wartości momentów przęsłowych, co udowodniłem w pracy [5}.
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Tabela l. Zestawienie wyników

obliczeń

numerycznych

Table l. Set of numcrical results
Obudowa

Ci'<żar

trój stoj ak owa

Lp.

l

Schemat

odpr'<żoncj

nicsymetryczna

symetryczna

obciążenia

2

strefy

dwustojakowa

Q

RA =Rs
[kN]

MAB
[kNm]

RA =Re
[kN]

Rs
[kN]

Ms
[kNm]

MAs=Mse
[kNm]

RA
[kN]

Rs
[kN]

Re
[kN]

Ms
[kNm]

Mse
[kNm]

[kN]

3

4

5

6

7

8

9

lO

Ił

12

13

14

'"tl

o
~

l

"eliptyczny"

134,82

369,80

34,17

201,30

-83,19

41,39

6,81

209,48

53,35

-99,25

83,48

269,64

2

"paraboliczny"

127,28

357,97

30,23

194,10

-78,75

38,17

3,91

201,88

48,77

-94,86

79,48

254,56

§

3

"prostokątny"

134,82

303,35

50,56

168,52

-75,84

42,66

27,55

175,53

66,56

-87,07

73,39

269,64

~.
N

4

"trójkątny"

134,82

404,46

26,96

215,72

-80,89

36,18

-2,16

224,15

47,65

-102,70

84,09

269,64

5

"pięciokątny"

134,82

345,42

40,74

188,16

-77,94

23,54

15,19

195,76

58,69

-93,58

77,39

269,64

c;;·
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jakościowym (pod względem ilościowym można zaobserwować znaczące różnice)

wykresy momentów zginających dla poszczególnych statycznych schematów obciążenia belek zginanych są
podobne do siebie. Przedstawiono je na rys. 3b, 4b i Sb.
W zastosowanym opisie w dalszej części artykułu przyjęto za tabelą l, że belka pierwsza to
belka o obciążeniu eliptycznym, a trzecia belka to belka o obciążeniu prostokątnym.
Aby dobrać "odpowiedni" przekrój poprzeczny stropnicy obudowy, należy wziąć pod
uwagę obliczoną wartość maksymalnego momentu zginającego, a następnie, np. na podstawie
PN-90/B-03200, wyznaczyć nośność obliczeniową na zginanie i sprawdzić warunek nośności
granicznej (por.[l2]). Jeżeli warunek nośności granicznej został spełniony, dobrany przekrój
stropnicy stalowej spełnia warunek wytrzymałościowy. W przeciwnym przypadku należy powiększyć pole przekroju stropnicy stalowej. Mając wyznaczone wartości reakcji, stojaki dobieramy z warunków na wyboczenie.
6.1. Analiza porównawcza wyników obliczeń numerycznych

Analizę porównawczą wyników obliczeń numerycznych przeprowadzono w odniesieniu do
ekstremalnych wartości "charakterystycznych parametrów obliczeniowych"4 otrzymanych
z obciążeń w kształcie odcinka elipsy oraz z obciążeń w kształcie pola prostokąta. Pragnę
przypomnieć, iż pole odcinka elipsy jest równe polu prostokąta, czyli, innymi słowy, całkowite
obciążenia przyłożone do stropnicy są takie same 5 •
Procentowy błąd względny wynikający z porównania wielkości charakterystycznych wyznaczony został na podstawie zależności:

W-W

_ _____:e('-'--p)

(6.1)

·l 00%

we(p)

gdzie:
W c(p)- wartość charakterystyczna dla
(lub pola prostokąta),
W
wartość charakterystyczna dla

obciążenia wynikającego
obciążenia wynikającego

z pola odcinka elipsy
z danego

obciążenia

ciągłego.

Zestawienia wynikające z porównań w odniesieniu do teorii sklepienia ciśnień (obciążenie
w kształcie odcinka elipsy) podano w tabeli 2, a w tabeli 3 - w odniesieniu do obciążenia
ciągłego równomiernie rozłożonego (obciążenie w kształcie pola prostokąta). Znak minus,
podany w tabelach 2 i 3, oznacza, że dana wartość charakterystycznajest mniejsza od tego samego typu wartości charakterystycznej odniesionej do obciążeń porównawczych. Dla przykładu, w tabeli 2 (w 2-gim wierszu i 3-ciej kolumnie) zapisano wartość -17,97%; oznacza to, iż
w stropnicach obudów dwustojakowych maksymalny moment zginający w przypadku obcią
żenia ciągłego jest mniejszy o 17,97% od momentu zginającego wynikającego z teorii sklepienia
Pod pojęciem tym należy rozumieć wartości reakcji oraz ekstremalne wartości momentów zginających.
Pragnę jedynie przypomnieć, iż ciężar wynikający z pola odcinka paraboli jest mniejszy od poszczególnych
ciężarów wynikających z innych kształtów powierzchni.
6

7
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Tabela 2. Procentowe porównanie wielkości charakterystycznych w odniesieniu do

obciążenia wynikającego

z teorii sklepienia

ciśnień

(pole odcinka elipsy)

Table 2. Percentage comparison o f charactcristic valucs as compared with loading resulted from arch pressure thcory (arca o f thc cllipse)
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Schemat

trójstojakowa
dwustojakowa

obciążenia
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nicsymetryczn a

symetryczna
RA =Re;
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[%]

MAa=Mac
[%]

RA
[%]
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2

"prostokątny"

-17,97
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3,07

304,55
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24,76

-1 2,27

-12,09

3
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-21,10
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-12,59
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0,73

4
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-6,59

19,23

-6,53

-6,31

-43,17

123 ,05

-6,55

10,01
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-7,30

Tabela 3. Procentowe porównanie wielkości charakterystycznych w odniesieniu do

obciążenia ciągłego

równomiernie

rozłożonego

(pole

."

prostokąta)

o

~

Table 3. Pcrccntage comparison o f charactcristic valucs as comparcd with continuously, cvenly distributcd loading (area ofthc reetangle)

~.!! .

Obudowa

N

o
o
o

trójstojakowa
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N
N
1.0

Schemat

dwustojakowa
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obciążenia

2
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MAa
[%]
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[%]
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ciśnień . Zestawione w tabelach procentowe porównania wahają się w granicach od zera do nawet kilkuset procent. Procentowe porównania podane w tabeli 2 oraz 3 można jedynie uogólniać
w odniesieniu do obudów dwustojakowych i obudów trójstojakowych symetrycznych. Uogólnień takich nie wolno natomiast odnosić w stosunku do obudów trójstojakowych niesymetrycznych. Na podstawie podanych zestawień Czytelnik będzie mógł samodzielnie oceniać wpływy
kształtów poszczególnych schematów obciążeń ciągłych na wartości reakcji w stojakach oraz
wartości momentów zginających w stropnicach.

7.

Zakończenie

W artykule przyjęto, że na obudowę wyrobiska korytarzowego działało jedynie obciążenie
statyczne wynikające z teorii sklepienia ciśnień. Aby nie zaciemniać wpływu aproksymacji
kształtu powierzchni odprężonej , nie uwzględniono wpływów zaszłości eksploatacyjnych oraz
wpływów obciążeń dynamicznych.
Rozwiązanie schematów obudów wyrobisk korytarzowych innych niż te, które przyjęto
w artykule oraz uwzględnienie dowolnego sposobu obciążenia nie komplikuje obliczeń wartości
reakcji podporowych i momentów zginających na drodze rozwiązań numerycznych za pomocą
metody elementów skończonych .
Jak wiadomo, metoda elementów skończonych, tak jak każda z metod numerycznych,
charakteryzuje się dużą liczbą niezbędnych informacji, potrzebnych do opisu modelu obliczeniowego. Informacje te muszą zostać podane bezbłędnie oraz muszą być w określony sposób
wprowadzone do programu komputerowego 6 . Kolejną "wadą" obliczeń numerycznych jest to,
że ich wyniki otrzymujemy dla jednej tylko konkretnej sytuacji . Wyników tych- w przeciwień
stwie do rozwiązań analitycznych- nie można w prosty sposób uogólniać. A gdyby nawet podjęte zostały odpowiednie próby uogólnienia, wymagać one będąprzeliczenia bardzo dużej liczby przykładów obliczeniowych, na postawie których, być może, nie uda się "wychwycić"
wszystkich niuansów, gdyż te mogą ujawnić się dopiero w trakcie bardzo szczegółowej analizy
rozwiązań analitycznych.
Rozwiązania analityczne dla belek dwuprzęsłowych z obciążeniami przedstawionymi na
rysunku 2 podawane są w wielu podręcznikach oraz zbiorach zadań związanych z nauką o wytrzymałości materiałów. Gorzej natomiast przedstawia się sprawa, gdy mamy do czynienia z belkami wieloprzęsłowymi, jak choćby najprostszymi z nich, czyli belkami dwuprzęsłowymi. Dla
tychże belek poddanych działaniu obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego (o kształcie
pola prostokąta rys. 2c) rozwiązanie można znaleźć w prawie każdym podręczniku 7 pod warunkiem, że podpora środkowa (stojak środkowy) umieszczony został w osi symetrii stropnicy. Natomiast gdy chodzi o to samo obciążenie, ale belka Jest niesymetrycznie podparta (obudowa
niesymetryczna-stojak środkowy nie został umieszczony w osi symetrii) to jak dotąd nie spotkałem się z poprawnym rozwiązaniem analitycznym. Rozwiązanie analityczne, gdy obciążenie
działające na stropnicęjest krzywoliniowe czyli "paraboliczne" lub "eliptyczne", zdecydowanie
się komplikuje. Jeżeli przy obciążeniu ciągłym równomiernie rozłożonym wystarczyła znajoR Jednym z poważniejszych mankamentów programów komputerowych - odnosi się to m.in. do programów
"mcsowskich"' - jest to, iż nic posiadają zunifikowanego sposobu przygotowania danych. Tak więc dane przygotowane z dosyć dużym nakładem pracy mogą być wprowadzone do jednego tylko programu komputerowego.
9 Takowe rozwiązania (w poradnikach lub tabelach) podawane są również bez wyprowadzenia.
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mość

podstawowych działań matematycznych, to przy obciążeniu krzywoliniowym nie obejdzie
bez operacji całkowania.
Aż dziw bierze, iż nikt do tej pory nie przedstawił poprawnych rozwiązań analitycznych
związanych z belkami wieloprzęsłowymi obciążonymi obciążeniem ciągłym "krzywoliniowym" wynikającym z teorii sklepienia ciśnień (Sałustowicz) bądź z metody Cymbariewicza.
W części pierwszej tego artykułu napisałem, że podane w artykule obliczenia są wynikiem testowania programu metody elementów skończonych. Powstaje więc pytanie: w jaki sposób
można testować program komputerowy? Najprostszym sposobem jest rozwiązanie takich samych "zagadnień benchmarkowych" dwoma niezależnymi metodami. Jak się zapewne domyślasz, Czytelniku, drugą obraną przeze mnie metodą do przetestowania programu numerycznego były rozwiązania analityczne 7 . Rozwiązania te wraz z odpowiednią analizą przedstawię
w kolejnych artykułach.
Nauka o wytrzymałości materiałów dobrze sobie radzi z obliczeniami wytrzymałościowymi
obudów w wyrobiskach korytarzowych. Obliczenia te mogą odnosić się nie tylko do obudów
prostych (jak w tym artykule), dla których przeprowadzane z tej racji rachunki są znacznie prostsze, ale również mogą one być przeprowadzane dla obudów łukowych.
Powstaje również pytanie, z jaką dokładnością dla praktyki górniczej, a nie dla jako takiej
nauki o wytrzymałości materiałów, należy przeprowadzać i podawać wyniki obliczeń zwią
zanych z projektowaniem wyrobisk korytarzowych. I otóż, gdy zerkniemy na przykład choćby
do najnowszego katalogu obudów wyrobisk korytarzowych produkowanych przez Hutę Łabędy
[6], przekonamy się, iż podporności nominalne stojaków ciernych, mające zastosowanie
w odrzwiach obudów prostych, podawane są z dokładnością od ±15% do nawet ±25%. Mówienie więc przez niektórych rzeczoznawców-naukowców o bardzo kosztownych badaniach naukowych mających na celu osiągnięcie tylko 5% oszczędności na pewno nie jest związane z realiami,
zjakimi możemy spotkać się "na dole", w kopalnianych wyrobiskach korytarzowych.
Pragnę zwrócić raz jeszcze uwagę, iż podane w artykule informacje powstały w wyniku
obliczeń numerycznych i nie wszystkie z nich mogą być bezpośrednio uogólniane, ale z pewnością przydadzą się Czytelnikom: skłonią ich, być może, do zastanowienia nad kształtem strefy
odprężonej, jaki należy przyjmować w obliczeniach wytrzymałościowych obudów w wyrobiskach korytarzowych.
się
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Numerical analysis of loading upon support of tunnel excavations
Abstra et

In hitherto calculation methods oftunnel supports, based on strength ofmaterials principles,
the loose zone loading upon roof-bar is assumed to be continuously and evenly distributed.
Based on the, well known from literature, pressure arch theory and its analytical solution, it is
known that the shape of the loose zone is of segment of ellipse. In order to determine the influence ofa shape ofthe zoneon "strength parameters" oftunnel supports, the area ofthe loose zone
resulted from arch theory (area of an ellipse's segment) were approximated with continuous,
evenly distributed (area ofa rectangle) loading, with area ofsegment ofparabola (according to
A. Sałustowicz- author o f the theory) and areas of triangle and pentagon. In order to graphically illustrate the intensity ofthe loading resulting from the shapes ofthe particular shapes ofthe
loose zones, they were drawn in the same scale. The calculations were perfonned, based on
numerical solutions and the Finite Elements Method, for simple, two- and three- props simple
supports. It is assumed the three-props may be symmetrical or asymmetrical. One need emphasize, that from static point ofview, the three-props support are indeterminable.
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Nowe rozwiązania w konstrukcji obudów kotwiowych i wdrażaniu
do ich instalacji w wyrobiskach o wysokości około 2 m
Słowa

sprzętu

kluczowe

Obudowa kotwiowa -zabezpieczanie wyrobisk- górnictwo rud
Streszczenie

wyczerpywania się zasobów złoża o miąższościach średnich i dużych oraz kokosztów eksploatacji poprzez ograniczanie zubożenia urabianej rudy miedzi, wyrobiska górnicze zarówno przygotowawcze jak eksploatacyjne mają coraz mniejszą
wysokość . Sytuacja taka dotyczy w szczególności obszaru górniczego kopalni "Polkowice-Sieroszowice". Wraz z obniżaniem się wysokości wyrobisk uwidaczniał się coraz powszechniej problem niszczenia obudowy kotwiowej przez maszyny górnicze. Od ponad 2 lat, gdy rozpoczęto wdrażanie maszyn umożliwiających prowadzenie wyrobisk wysokością ~2 m, sprawa
zabezpieczenia obudowy kotwiowej przed niszczeniem jej przez samojezdne maszyny stała się
problemem palącym. W połowie roku 1997 podjęto wspólnie z niektórymi producentami obudowy kotwiowej działania mające na celu opracowanie takich konstrukcji kotwi oraz technologii zabudowy, by ograniczyć lub wyeliminować ich uszkadzanie przez samojezdne maszyny
górnicze. Wraz z powszechnym wdrożeniem kotwiarek z organem roboczym Fletchera i wierceniem otworów kotwowych o średnicy l'' pod kotwy wklejane, dla uzyskania możliwości unifikacji narzędzi wiercących pod kotwy wklejane i rozprężne, opracowano konstrukcję kotwy rozprężnej z głowicą o średnicy 25 mm.
W

miarę

nieczności obniżania

l. Wstęp

Wraz z obniżaniem wysokości wyrobisk górniczych, podjęto wspólnie z producentami obudowy kotwiowej działania mające na celu ograniczenie wysokości elementów kotwi wystających poza płaszczyznę stropu. Przed wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych, wszystkie
typy kotwi wystawały poza płaszczyznę stropu . Porusząjące się samojezdne ciężkie maszyny
górnicze w wyrobiskach, w tym w szczególności ładująco-odstawcze , powodują uszkadzanie
wystających elementów obudowy (zginanie i obrywanie koócówek prętów), doprowadzając do
uszkadzania obudowy wyrobiska. Nasilenie tych niepożądanych zjawisk występuje szczególnie
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w wyrobiskach o obniżonej wysokości ze względu na parametry złoża miedzi (miąższość bilansowa :::;2 m). Aktualnie w warunkach kopalni "Polkowice-Sieroszowice" obniżona wysokość
wyrobisk dotyczy większości eksploatowanych rejonów i oddziałów górniczych.
W zależności od producenta i stosowanej konstrukcji wystające elementy mają długość od
35 do 50 mm. Schematycznie stan przed wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych w stosowanej
obudowie przedstawia rysunek l .

'

Rys. l. Widok

końcówki

kotwi

rozpn;żnej

z

podkładką profilowaną,

/

"

,'

/

przed wprowadzeniem zmian konstrukcyjnych

Fig. l. Supporting clcmcnts o f thc cxpanding bolt with thc roll formcd washcr bcfore construction changes

W pierwszej kolejności wprowadzono modyfikację łba kotwi spęczanej poprzez obni żenie
jego wysokości do wielkości= 20 mm (pręty typu KSk i RS produkcji firm "Merol" ze Stalowej
Woli oraz "Amall Poland" z Kłobucka). Wielkość obniżenia wysokości łba pręta ograniczona
jest warunkami niezbędnej wytrzymałości kotwi, koniecznością zapewnienia możliwości badań
nośności kotwi i wynikającej stąd minimalnej wielkości średnicy otworu w spęczonym łbie , który służy do tych badań. W prętach kotwi wklejanych RM przystosowanych do zabudowy kotwiarkami z wieżyczką roboczą firmy Fletcher, obniżono w pierwszej kolejności wysokość nakrętki oraz wprowadzono jej częściowe wpuszczenie w podkładkę na grubość stosowanej blachy
(kotwy produkcji firmy "Eljot" z Miękini) wraz z zastosowaniem podkładek płaskich z blachy
8 mm. W efekcie powyższe modyfikacje pozwoliły na zmniejszenie od 15 do 30 mm wysokości elementów kotwi wystających poza płaszczyznę stropu. Jednak w dalszym ciągu koń
cówka pręta kotwi z łbem spęczanym lub nakrętką specjalną wystawała poza płaszczyznę stropu
i podkładkę i była narażona na uszkadzanie przez SCMG.

*

2. Kierunki dalszych zmian konstrukcyjnych
Kierunki dalszych zmian konstrukcyjnych przebiegały wielotorowo i miały na celu ograniczenie wysokości wystających elementów kotwy poza płaszczyznę stropu poprzez zmiany konstrukcyjne podkładki, łba kotwy spęczanej lub nakrętki kotwy wklejanej. Innym kierunkiem poszukiwań były próby wpuszczenie elementów przystropowych kotwy w strop.
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Jednocześnie dążono do unifikacji narzędzi wiercących (żerdzi i koronek) dla zabudowy kotew wklejanych i rozprężnych w otworach o średnicy 25 mm. Zasadniczym problemem w tym
przypadku było poszukiwanie rozwiązań konstrukcyjnych głowicy rozprężnej o średnicy
:S: 25 mm zapewniającej uzyskiwanie niezbędnej siły utwierdzenia (rozparcia).

2.1.Zmiany konstrukcyjno-technologiczne
uszkadzania obudowy przez maszyny

mające

na celu ograniczenie

Wraz z opracowywaniem narzędzi rozwiercających otwór kotwiewy pod zabudowę sygnalizatorów rozwarstwienia stropu w kotwiarkach z wieżyczką roboczą firmy Fletcher, podjęto
wspólnie z w/w producentami obudowy oraz Zakładem Doświadczalnym w Lubinie próby z odmiennym (odwróconym) wyprofilowaniem podkładki. Wypukłość podkładki skierowano do
płaszczyzny stropu i umieszczono ją w odpowiednio wyprofilowanym podwierceniu stropu
wokół otworu kotwowego. Ideę rozwiązania przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Widok ko!lcówki kotwy z

podkładką profilowaną wpuszczaną

w strop

Fig. 2. Thc boi t tip with thc roll formcd washer, sunk in thc roof

Zasadniczym problemem w tym rozwiązaniu było opracowanie konstrukcji dodatkowego
i technologii rozwiercania narzędziem umieszczonym na żerdzi
wiercącej i podwiercającego płaszczyznę stropu wokół otworu kotwowego w jednym cyklu
z wierceniem tego otworu. Schematycznie ideę rozwiązania przedstawia rysunek 3.
Przy takim rozwiązaniu wysokość elementów obudowy wystających poza płaszczyznę stropu równa się grubości stosowanej blachy na podkładki, tj.;:; 6 mm. Taka konstrukcja podkładki
i sposób jej zabudowy eliminuje jej uszkadzanie przez maszyny. Uciążliwością tego rozwiązania
była konieczność stosowania dodatkowego narzędzia wiercącego oraz pylenie w czasie wiercenia, gdyż nie było możliwości rozwiązanie problemu odsysania zwiercin z rozwiertaka. Z tych
względów ten kierunek zmian konstrukcyjno-technologicznych po okresie prób został zaniechany.
Drugim kierunkiem wprowadzanych równolegle zmian konstrukcyjnych było takie dostosowanie kształtu łba kotwi i profilu podkładki, aby nie zachodziła konieczność stosowania podwiercania stropu. Wysokość profilu podkładki powinna być możliwie najmniej sza, a końcówka
pręta kotwy z łbem lub nakrętką chować się w profilu podkładki. Jednym z pierwszych roznarzędzia rozwiercającego
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\____Raczek

Korpus
t~cznik

rozwiertaka
specjalny

Wiertarka

Rys. 3. Schemat wiertarki z przewodem wiertniczym i narzędziem

rozwiercającym

Fig. 3. Thc borc machinc diagram with thc bore machine cable and the rcamer
wiązań było takie wyprofilowanie podkładki o kształcie okrągłym lub kwadratowym, by w profilu wytłoczenia mieścił się łeb pręta kotwi . Zasadniczym problemem przy takim rozwiązaniu
jest ograniczenie materiałowo-technologiczne głębokości tłoczenia oraz wysokości łba pręta,
tak by można zapewnić jego uchwycenie w kluczu do krętaka i zabudowę kotwy (możliwość nadania odpowiedniego momentu dokręcenia) oraz prowadzenia badań kontrolnych momentu dokręcenia oraz nośności zabudowanych kotwi. Jednym z rozwiązań idących w tym kierunku jest
produkowana przez "Amall Poland" kotew rozprężna typu ES przedstawiona na rysunku 4. To
rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na ograniczenie wysokości elementów przystropowych
kotwi, jednak wymaga zastosowania odmiennego kształtu klucza do krętaka.

Rys. 4. Widok

końcówki

kotwi

rozprężnej

typu ES z podkładką protilowaną wklęsłą okrąglą lub prostokątną

Fig. 4. Thc ES cxpanding bolt tip with thc coneavc roll formcd wasber

236

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

Dla tego typu łba kotwi opracowana została inna końcówka klucza dokrętaka, umożliwiająca
kotwi poprzez wpust o przekroju kwadratowym w łbie pręta, natomiast gwint na zewnętrznej okrągłej części łba służy do nakręcenia łącznika do badania nośności kotwy. Schematycznie konstrukcję kluczadokrętaka przedstawia rysunek 5.
Inną odmianą rozwiązania o tej idei jest kotew typu KSk produkowana przez firmę "M ero l"
ze Stalowej Woli. W tym rozwiązaniu kształt łba kotwi pozostał dostosowany do dotychczasowych kluczy dokrętaka, a dla umożliwienia badania nośności zabudowanej kotwy zastosowano
na dwu przeciwległych bokach łba o przekroju kwadratowym wypust zapewniający umocowanie specjalnego uchwytu. Schemat takiej końcówki kotwy wraz z podkładką przedstawia
rysunek 6.
Dla kotew wklejanych typu RM z nakrętką specjalną sześciokątną z przetyczką, umożliwia
jących nadawanie wstępnego naprężenia przy punktowym wklejeniu, zastosowano rozwiązanie
jak na rysunku 7. Dla maksymalnego obniżenia wysokości nakrętki zastosowano jej częściowe
podtoczenie i wpuszczenie w powiększony do 27mmotwór podkładki.
dokręcanie

Rys. 5. Widok klucza dokrQtaka dla kotwi ekspansywnej z wpustem
Fig. 5. Thc tight spanner for thc expanding bolt with thc key

Rys. 6. Widok

końcówki

kotwi

rozprężnej

z podkładką profilowaną wklęsłą kwadratową

Fig. 6. Thc cxpanding bo lt tip with the coneave roll fonncd washer
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Rys. 7. Widok

końcówki

kotwi wkl ejanej typu RM z

.·

podkładką profilow aną wkl<(słą okrągłą, sześciokątną

lub

kwadratową

Fig. 7. Thc RM glucd bolt tip with thc round concavc roll formcd washcr, hcxagonal or squarc

2.2. Zmiany konstrukcyjne kotwi

rozprężnych mające

na celu

unifikację

narzędzi wiercących

W miarę poszerzania zakresu stosowania kotwiarek z organem roboczym Fletchera i narzę
dzi wiercących otwory pod kotwy wklejane o średnicy l", wystąpił problem konieczności uży
wania różnorodnych średnic narzędzi i otworów kotwowych pod kotwy wklejane (otwory
0 25 mm) i rozprężne (otwory 038 mm). Wymagane parametry wytrzymałościowe kotwi wynoszące min. l 00 kN nośności przy odkształcalności (wysunięciu z otworu) nie większej jak
10 mm radykalnie ograniczają możliwość znaczącego zmniejszenia średnicy prętów kotwiowych przy zastosowaniu najlepszych nawet gatunkowo rodzajów stali. Potrzebna siła rozparcia
głowicy w otworze dla zapewnienia powyższych parametrów obudowy kotwiowej ogranicza
również możliwości obniżenia stosunku średnicy głowicy do średnicy pręta przy znanych dotychczas powszechnie w LGOM konstrukcjach głowic trójszczękowych. Osiągniecie średnicy
głowicy nie przekraczającej 25 mm przy dolnej średnicy pręta wynoszącej 18 mm wymagało
opracowania innej konstrukcji głowicy opartej o rozpierak stożkowy i jedną szczękę w kształcie
specjalnej tulei. Schematycznie konstrukcję takiej kotwy przedstawia rysunek 8.
Kotwy tego typu produkowane są przez firmę Eljot pod handlową nazwą kotwi typu EM-1
i EM-2. Korzystną cechą tych kotew jest ich dostarczanie od producenta w formie częściowo zespolonej w kompletną kotew, tj. głowica tej kotwy jest nakręcana na pręt u producenta, a śred
nica głowicy i otworu w podkładce umożliwia jej zakładanie przez głowicę bez jej demontażu.
Stan taki znacząco ogranicza straty w głowicach w czasie ich transportu wewnętrznego w kopalni i w oddziale górniczym.
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Fig. 8. Thc EM cxpanding
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3. Podsumowanie

Przedstawione w referacie rozwiązania są aktualnie stosowane w KGHM Polska Miedź S.A.
Ol ZG "Polkowice-Sieroszowice" i posiadają niezbędne atesty i dopuszczenia. Doświadczenia
wynikające z ruchowego stosowania kotew poprawiające rozwiązania i technologię ich zabudowy, są na bieżąco wykorzystywane w produkowanych elementach obudowy.
Efektem wprowadzanych zmian konstrukcyjnych i technologicznych jest zmniejszenie
wskaźnika zużycia obudowy z 0,8-1 ,O kotwy na m 2 odsłoniętej powierzchni stropu do 0,5/m2 ,
ograniczenie kosztów robocizny i pracy maszyn oraz zużycia narzędzi wiercących przy ponownym przekatwianiu. Ograniczona ilości przebudów stropu i poprawiono bezpieczeństwo pracy
we wszystkich wyrobiskach górniczych poprzez wyeliminowanie okresów nieprawidłowej
współpracy obudowy z górotworem w czasie jej uszkodzenia.

New solutions in the constructions of bolt linings
and in the implementation of the equipment for their installing in the
3 metre workings
Abstra et

In the process of using up of seams of average and large thickness and the necessity o f lowering the impoverishment ofthe mined copper ore the mining workings, both preparatory and
development ones, are lower and lower. Such a situation concerns mainly the mining area ofthe
Polkowice-Sieroszowice Copper Mine. Together with the lowering ofthe height ofworkings the
problem of damaging of the bolt Iining by mining machines was becoming more and more
evident. For over two years, when the implementation of mining machines able to dig the
workings 2 metre high was begun, the problem of protecting the bo lt Iining from damaging by
heavy machinery has hecorne an appalling problem. In mid-1997 attempts were made to work
out such construction of bolts and fitting technology which would limit or eliminate the bolt
damages by self-propelled machines. Together with the introduction of bolting machines with
Fletcher' head and boring o f the l" diameter holes for glued bo lts the construction of the
expanding bo lt o f the 25 mm diameter was worked out in order to standardise the bo ring to ols for
glued and expansion bolts.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemncj 2000, s. 241 - 252

Kazimierz LEBECKI
Główny

Nowe
Słowa

Instytut Gómictwa, Kopalnia

rozwiązanie

Doświadczalna

Barbara,

Mikołów

zapór wodnych do hamowania wybuchu pyłu węglowego

kluczowe

Zagrożenia

naturalne- pył węglowy - zapory przeciwwybuchowe

Streszczenie
W polskich kopalniach zaczynają być stosowane odmienne od dotychczasowych pojemniki
do zapór typu "torby wodne". W odróżnieniu od dotychczas stosowanych "koryt" stanowiących
pojemniki otwarte torby wodne są pojemnikami zamkniętymi. Artykuł daje opis tych pojemników, wyniki badań skuteczności zbudowanych na ich bazie zapór wodnych, zasady stosowania.
l.

Wstęp

Ideę zastosowania zapór wodnych do hamowania wybuchów pyłu węglowego wysunął
M.J. Taffanel w pierwszej dekadzie 20 stulecia. W.B. Cybulski [l] streszcza ideę Taffanela w ten
sposób: "Jeśli na drodze wybuchu pyłu węglowego umieścić pojemniki napełnione wodą, a podmuch wybuchu spowoduje dobre rozpraszanie wody, to woda powinna hamować wybuch pyłu
węglowego, wygaszając płomień wybuchu dzięki wysokiemu ciepłu właściwemu i ciepłu parowania wody, a w szczególności dzięki obniżaniu objętościowego stężenia tlenu przez parę
wodną". W współczesnej praktyce górniczej zapory wodne, składające się z pojemników
w kształcie koryt o objętości 40 lub 80 dm 3 są stosowane powszechnie w kopalniach. Stosowanie
zapór wodnych w kopalniach polskich regulująprzepisy [2, 3). Mechanizm działania zapór wodnych złożonych z pojemników wykonanych z tworzywa (najczęściej polistyren lub polichlorek
winylu) polega na rozpraszaniu wody z powierzchni pojemnika przez strumień powietrza o pręd
kości powyżej kilkudziesięciu m/s wytworzony przez wybuch metanu lub pyłu. Po kilkudziesię
ciu milisekundach przekrój wyrobiska jest już objęty obłokiem kropli wody zdolnym do
przerwania płomienia wybuchu, a po czasie rzędu stu milisekund pojemnik przewraca się i woda
wylewa się. Skuteczność zapór wodnych złożonych z takich pojemników została potwierdzona
w licznych doświadczeniach wykonanych w Kopalni Doświadczalnej "Barbara" [l] i Kopalni
"Tremonia" [4). Pojemniki w kształcie koryt mająpewne wady. Przy wymogu ilości wody na zaporze równej 200 kg na l metr kwadratowy przekroju wyrobiska, ilość wody w typowym wyrobisku o przekroju I 5 m2 wynosi 3000 kg. Posługując się 40 litrowymi pojemnikami trzeba ich
użyć 75 sztuk. Powstają trudności z transportem podczas którego około 20% pojemników ulega
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nieodwracalnemu uszkodzeniu. Firma Chemisch - Technische Fabrikation dr Klaus Schulte
(Niemcy)- przedstawia inne rozwiązanie pojemników do zapór wodnych. Pojemniki te noszą
w ory.ginale nazwę "Wassertasche"; w języku polskim proponujemy nazwę "torby wodne". Badania Kopalni Do świadczalnej "Barbara" jak również wstępne próby ruchowe pokazują przydatność tych pojemników do budowy zapór wodnych zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami.
Artykuł przedstawia dane techniczne pojemników, wyniki ich badań , sposoby budowy na ich bazie zapór wodnych, aspekty ekonomiczne stosowania pojemników.
2. Opis techniczny pojemników typu "torby wodne"
Pojemniki ("torby wodne") są wykonane z białej folii polietylenowej, grubości 80- 11 Omikrometrów, z dodatkami tmiepalniającymi , z namalowaną czarną siatką antystatyzując ą. Pojemnik pusty ma kształt prostokąta . Pojemniki pełne (napełnione wodą) przybierają kształt
poduszkowatych worków (rys. 1).
Pojemniki są produkowane w dwóch wielkościach:
- o objętości 40 dm 3 , w kształcie prostokąta o wymiarach:
- szerokość : 720 mm,
- wysokość: 800 mm.
W odległości 51 Omm od dolnej podstawy znajduje się otwór do wlewania wody:
- o objętości 80 dm3 , postać prostokąta o wymiarach:
- szerokość 1170 mm, wysokość 800 mm.

Rys. l . Wiszące n apełn io n e pojemniki typu "torby wodne". Fotografia wykonana w chodniku Kopalni
Dośw i ad cza ln ej "Barbara"; widoczna instalacja do pom iaru czasu zadziałania pojemn ików
Fig. l . Thc suspcndcd fili cd containcrs o f the water bag typc. Thc photograph takcn in thc Barbara Expcrimcnlal
M ine, thc installation for measuring thc timc o f containcrs start
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W odległości 530 mm od dolnej podstawy prostokąta znajduje się otwór do wlewania wody.
Folia użyta do wykonania pojemników spełnia wymagania normy PN-93/C-05013 w zakresie trudnopalności i jest pokryta siatką malowaną substancją antyelektrostatyczną. Zawieszanie
toreb w miejscu ich stosowania wymaga jedynie okręcenia końcówki torby (od strony bliższej
otworu wlewowego) wokół metalowego pręta. Pręt, z kilkoma pojemnikami może być zawieszony w wyrobisku stanowiąc element zapory wodnej. Pręt z zawieszonymi pojemnikami jest
równoważny półce zapór wodnych. Wymiary pręta i jego wytrzymałość muszą odpowiadać iloś
ci zawieszonych pojemników i warunkom wyrobiska. Szczegółowo reguluje te zagadnienia instrukcja użytkowania pojemników "torby wodne" dostarczana przez dystrybutora.
Użytkową zaletą "toreb wodnych" jest ich mały ciężar i wymiary pozwalające w sposób
łatwy transportować w wyrobisku dużą ilość pojemników. Jeden lub dwóch ludzi jest w stanie
dostarczyć, bez użycia specjalnych środków transportu na miejsce budowy zapory wszystkie potrzebne pojemniki.
Szczelność toreb nie budzi żadnych wątpliwości. Dwie torby, wybrane losowo z dostawy zawieszono na wolnym powietrzu w sposób identyczny jak w wyrobisku. W ciągu dwóch tygodni
nie zaobserwowano żadnych ubytków wody. W chodniku podziemnym Kopalni Doświadczal
nej "Barbara" zapora została zbudowana na tydzień przed wykonaniem badania i nie zaobserwowano żadnych wycieków wody.
3. Metodyka

badań skuteczności

zapór wodnych wykonanych z "toreb wodnych"

Pojemniki typu "torby wodne" różnią się od powszechnie stosowanych "koryt wodnych"
tym, że są zamknięte. Woda nie ma kontaktu z atmosferą. Zapobiega to oczywiście parowaniu,
ułatwia kontrolę stanu napełnienia pojemników, ale też sprawia, że mechanizm oddziaływania
pojemników z falą ciśnieniajest nieco inny. Woda nie jest unoszona stopniowo z odsłoniętej powierzchni pojemnika, lecz zostaje wyrzucona w postaci szybkiego strumienia.
Odmienność budowy i działania pojemnika spowodowała konieczność wykonania badań
skuteczności zapór wodnych z budowanych z pojemników typu torby wodne. Był to jeden
z głównych warunków uzyskania dopuszczenia do stosowania w górnictwie.
Badania skuteczności hamowania wybuchu pyłu węglowego wykonano w podziemnym
chodniku doświadczalnym o długości 400 m i przekroju poprzecznym 7,5 m 2 .
Wykonano próby hamowania słabego i silnego wybuchu pyłu węglowego przy założeniu, że
wykonana zapora odpowiada warunkom przepisów w zakresie ilości wody na l m 2 przekroju poprzecznego wyrobiska w pokładach niemetanowych, to znaczy 200 kg/m 2 . Jako inicjał wybuchu
przyjęto pierwotny wybuch mieszaniny metanowo-powietrznej w komorze o objętości50m 3 dla
wybuchu silnego i 25 m 3 dla wybuchu słabego.
Stężenie metanu w obu przypadkach było bliskie stechiometrycznego. Komora wypełniona
mieszaniną metanowo-powietrzną była utworzona w zamkniętym końcu chodnika, przez zamknięcie przegrodą papierową odcinka chodnika o długości 6,6 m Odcinek ten wypełnia się metanem i przy pomocy wentylatora wytwarzającego przepływ powietrza między przeciwległymi
końcami komory tworzy się jednorodną mieszaninę metanowo-powietrzną. Jest ona zapalana
płomieniem prochu strzelniczego w ilości 750 gramów, z moździerza umieszczonego w komorze metanowej w zamkniętym końcu chodnika. Wybuch mieszaniny metanowo-powietrznej stanowi "wybuch pierwotny" inicjujący wybuch pyłu węglowego.
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Szczególną uwagę

zwrócono na dobór pyłu węglowego. Był to pył "Barbara PI" o następ
ujących właściwościach: zawartość części lotnych 39%, zawartość części niepalnych
stałych- n= 35%, zawartość wilgoci- we= 5%. Rozdrobnienie pyłu odpowiadało parametrowi "d"(% masy ziaren przechodzących przez sito o oczku 75 mikrometrów) najczęściej spotykanemu w kopalniach. Rozmieszczenie pyłu w poszczególnych doświadczeniach jest podane
w szczegółowym opisie wyników doświadczeń.
4. Rozmieszczenie zapór i rejestracja parametrów przebiegu wybuchu
Przyjęto, że zapory zbudowane z pojemników "torby wodne" finny Schulte zostaną zbadane w wanmkach analogicznych do wamnków w jakich była badana skuteczność zapór wodnych zbudowanych
z klasycznych, dopuszczonych do stosowania w górnictwie ,,korytek" wodnych. We wszystkich przeprowadzonych próbach zapory rozmieszczano w odległości około 70 m i 100m od źródła zapłonu
pyłu. Rejestracja przebiegu wybuchu obejmuje zapis czasowego przebiegu ciśnień statycznych
i płomienia wybuchu. Przebiegi zmian są rejestrowane przez kwarcowe czujniki ciśnienia zamontowane w stacjach pomiarowych w ociosach chodnika i czujniki płomienia (fototranzystory). Czujniki pomiarowe są rozmieszczane do 160 m chodnika, aby zapewnić obserwację płomienia i ciśnienia poza
strefą zapory. Sygnały z czujników po wzmocnieniu bezpośrednio w stacji pomiarowej są transmitowane do dołowej stacji przekaźnikowej, a stamtąd do stacji przetwarzania danych na powierzchni.
Dla pomiaru czasu reakcji zapory, czyli czasu jaki upływa od zapoczątkowania wybuchu do
momentu rozerwania pojemnika zastosowano specjalny system pomiarowy pokazany na rysunku 2. Wybrane rzędy pojemników zostały owinięte folią aluminiową będącą częścią obwodu
elektrycznego połączonego ze stacją akwizycji danych. Zerwanie folii przez falę ciśnienia, wytwarza rejestrowany impuls dający informację o czasie zadziałania zapory.

4.1. Wyniki

badań

Kolejno, tytułem przykładu, zostaną omówione wyniki kilku doświadczeń. Zapis przebiegu
i ruchu frontu płomienia jest pokazany na rysunkach oznaczonych numerami badań .
Próba nr l
Data badania: 23 luty 1999 numer badania CH 2495.
Inicjał: 50m 3 CH 4 w stężeniu 7,0%, zapłon metanu; z moździerza z 750 g prochu czarnego
z dwoma zapalnikami. Pył "Barbara" PI (d66) na odcinku 6,6-76 m rozmieszczony na stropnicach i półkach przyociosowych w ilości 105 kg, stężenie nominalne 200 g/m3 . Nie umieszczano
pyłu na spągu . Na odcinku 76-146 m. Na półkach i stropnicach rozmieszczono l 05 kg pyłu "grubego" (d44), nominalne stężenie pyłu - 200 g/m 3 .
Zapora zawieszona na odcinku chodnika od 73 m do 109m, łącznie 13 rzędów pojemników.
Użyto 6 pojemników 80 litrowych (po dwa na 73 m, 79 m i 85 m) i 6 pojemników 40 litrowych.
Sumaryczna ilość wody wyniosła 1500 litrów, co daje 200 kg wody na m 2 przekroju wyrobiska.
Wybuch pierwotny mieszaniny metanowo-powietrznej doprowadził do rozwinięcia się wybuchu pyłu węglowego ze średnią prędkością płomienia 120 mis. Zapisy czujników pomiarowych płomienia są pokazane na rysunku CH2495 w postaci wykresu w układzie droga- czas.
Z rejestracji intensywności płomienia, nie pokazanych na rysunku wynika, że płomień na 120m
chodnika był zanikowy. Nie zarejestrowano w tym miejscu ciśnienia wybuchu.
ciśnień
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Rys. 2. Schemat układu rej estracji dzi ałania zapory
opaska z taśmy aluminiowej na pojemniku z wodą, 2 - linia pomiarowa łącząca opaską z dyspozytomi ą,
3 - zasilach układu rejestracji, 4 - dioda sygnalizuj ąc a przerwanic obwodu opaski,
5 - komputerowa stacja akwizycji danych

Fig. 2. The diagram o f thc system o f rccording of the barrier opcration
l - aluminium band on thc watcr contai ncr, 2 - mcasuring line connccting thc band with thc dispatch room ,
3 - tc cdcr of thc rccording system, 4 - diodc signalling thc break o f the band circuit,
5 - computcr station of data acquisition

Płomień doszedł do 80m chodnika i został przerwany działaniem zapory. Jej uruchomienie,
czyli rozerwanie toreb wodnych nastąpiło około 250 ms przed dojściem frontu płomienia.
Działanie gaszące zapory jest niekwestionowane.
Wizualna obserwacja dokonana przez ratowników otwierających tamy wykazała, że wszystkie torby zostały rozerwane, a cała woda rozproszona. Chodnik był mokry na długim odcinku.
Próba nr 2
Data badania: 25 Juty 1999, numer badania CH2496.
Inicjał, rodzaj i rozmieszczenie pyłu jak w poprzednim badaniu.
Zapora z toreb wodnych została rozmieszczona na odcinku 99- 135 m, a więc oddalona od
inicjału w stosunku do badania poprzedniego. Zapora składała się z 13 rzędów toreb, łącznie
40 toreb : sumaryczna ilość wody- 1500 litrów, co daje 200 kg/m2 przekroju wyrobiska.
Wybuch pierwotny mieszaniny metanowo-powietrznej doprowadził do rozwinięcia się wybuchu pyłu węglowego z średnią prędkością płomienia około 110m/s. Wolno rozwij ający się
płomień metanowy unosi i zapala pył przed osiągnięciem pierwszej stacji pomiarowej na l O m,
stwarzając wrażenie cofania się płomienia. Zapora zostaje uruchomiona około 350 milisekund
przed frontem płomienia. Okazuje się to całkowicie wystarczające do zahamowania wybuchu.
Ciśnienie wybuchu osiągające maksymalne wartości około l hara przed zaporą, zostaje osła
bione znacznie w strefie zapory i poza nią. Płomień zostaje zgaszony w strefie zapory. Rejestracja intensywności płomienia wykazuje prawie całkowity jego zanik na 120m chodnika. Obserwacje wizualne po wybuchu dały wynik identyczny z poprzednim strzałem (rozerwanie
wszystkich toreb, rozproszenie wody na prawie całą długość chodnika)
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Rys. 3. Rejestracja

ciśnień

i

płomienia

w próbie CH2495

Fig. 3. T he recording o f prcssures and flam e in t he CH2495 test

Próba nr 3
Data badania: 2 marca 1999, numer badania CH2497.
Zastosowano inicjał 25 m 3 mieszaniny metanowo-powietrznej (zamiast 50 m 3 jak w poprzednich badaniach). Warunki zapłonu jak poprzednio. Strefa pyłu, identyczna jak w poprzednim badaniu, również zapora była zbudowana identycznie i w identycznym położeniu jak w poprzednim badaniu. Front płomienia przesuwa się z prędkością około 120 m/s, obserwuje się
spiętrzenie ciśnienia przed zaporą. Ciśnienia na 20, 40, 60 i 80 metrze chodnika narastają zdecydowanie wolniej niż w badaniu poprzednim. Jest to wynik słabszego inicjału wybuchu . Nie
ma płomienia na 120m chodnika. Płomień wybuchu zostaje zatrzymany w strefie zapory. Torby
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Rys. 4. Rejestracja
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Fig. 4. Thc rccording o f pressurcs and flamc in thc CH2496 tes t

zostają rozerwane około 600 milisekund przed dojściem frontu płomienia. Po wybuchu stwierdzono, że nie wszystkie torby zostały zrzucone z prętów.
Stan po wybuchu był następujący:
na 123 metrze pozostała l torba,
na 126 metrze pozostała l torba,
na 129 metrze pozostały 3 torby,
na 132 metrze pozostała l torba,
na 135 metrze pozostała l torba.
Żadna z siedmiu pozostałych torb nie zawierała wody, torby były tylko lekko uszkodzone.
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Rys. 5. Rejestracja ciśnieł1 i płomienia w próbie CH2497
Fig. 5. The recording of pressures and flamc in thc CH2497 test

5. Praktyczne

użytkowanie

"toreb wodnych"

Torby wodne są pojemnikami do zapór wodnych budowanych zgodnie z przepisami zawartymi w "Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 kwietnia 1995 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych" wraz ze zmianami zawartymi
248
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w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, nr 3 z dnia 10 stycznia 1998 poz. 6 "Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia l grudnia 1997 zmieniające rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych" oraz Załącznikiem nr 9 do Rozporządzenia jw. "Zasady budowy zapór przeciwwybuchowych"
Zgodnie z tym załącznikiem zapory wodne powinno s i~ stosować w wyrobiskach, w których
są strefy zabezpieczające, wykonane przez zraszanie lub opylanie pyłem kamiennym wodoodpornym.
6. Budowa zapory wodnej z pojemników "torby wodne"
Zapora wodna z pojemników torby wodne musi spełniać wymagania rozdziału 3 "Zagroże
nie wybuchem pyłu w~lowego" Rozporządzeniaj.w.
Pojemniki typu "torby wodne" są zawieszane na zestawie nośnym, którego przykładjest pokazany na rysunku 6.

SPAW

ZA.WIESIE
W KSZTAŁCIE
"HAKA"
Rys. 6.

Przykład

ŚCIĄGI

zestawu nośnego do utworzeniajednej

ELEMENW ZESTAWU
NOŚNEGO

półki

zapory

Fig. 6. Example o f thc carrying set

Bardzo ważne jest sztywne zamocowanie zestawu na obu końcach. Torby wodne mogą być
stosowane do budowy:
- zapór wodnych zwykłych, - gdy długość zestawu pojemników zaw ieszonych na elemencie nośnym jest większa od 65% szerokości wyrobiska (rys. 7);
- zapór wodnych bocznych,- gdy długość zestawu pojemników jest zawarta w granicach
50-65% maksymalnej szerokości wyrobiska (rys. 8);
- zapór wodnych schodkowo-bocznych- stosowanych gdy ze wzgl~dów ruchowych nie
ma możliwości zabudowania zapór wodnych zwykłych lub bocznych;
- zapór wodnych szybkiej konstrukcji .
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zwykłej

zbudowanej z poj emników "torby wodne"

Fig. 7. Thc shelf o f thc simpic water barricr built o f thc watcr bag containcrs

Rys. 8. Zapora wodna boczna zbudowana z pojemników torby wodne
Fig. 8. The lateral water barricr bu ilt o f the water bag containcrs
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Sposób zawieszenia pojemników na zestawie nośnym jest pokazany na fotografii (rys. l).
Pojemnik okręca się wokół pręta nośnego tak, aby otwór wlewu wody pozostał swobodny
i umożliwiał wlewanie wody . Nie wolno przebijać pojemnika wzdłuż górnej krawędzi i zawieszać go w tej postaci na zestawie nośnym .
Napełniania pojemnika wodą dokonuje się wężem z końcówką umożliwiającą swobody
wlew przez otwór wlewowy w pojemniku. Napełnianie kończy się z chwilą, gdy woda wylewa
się przez otwór wlewowy. Jedną z zalet pojemników "torby wodne" jest łatwa kontrola stanu ich
napełnienia wodą.
Należy przestrzegać następujących

zasad określonych w p. 4.1.2 Załącznika nr 9 do Roz:
- minimalny odstęp między pojemnikami a obudową lub inną przeszkodą powinien wynosić co najmniej 0,05 m;
- odległość między zestawami pojemników powinna wynosić 2-3m, a w wyjątkowych
przypadkach 1 m.
Zaporę wodną szybkiej konstrukcji stosuje się tylko w czasie akcji pożarowej, gdy zabudowa
zapory zwykłej opóźniłaby prowadzenie tej akcji. Ilość wody na takiej zaporze nie może być
mniejsza niż 200 kg na l m 2 przekroju wyrobiska.
Pojemniki "torby wodne" są chronione zgłoszeniem patentowym nr 325578 ogłoszonym
w Biuletynie Patentowym nr 8 (660) z 1999 roku.
Pojemniki torby wodne zostały dopuszczone przez Wyższy Urząd Górniczy do stosowania
w podziemnych zakładach górniczych i otrzymały znak dopuszczenia GG-50/99
Istotne dla użytkowników szczegóły zawiera instrukcja stosowania pojemników dostarczana
przez wyłącznego dystrybutora na kraj, firmę Fosroc Poland Sp z o.o. w Bytomiu.
porządzenia

7. Koszty budowy
Specjaliści z Działu Wentylacji KWK Rozbark dokonali oszacowania kosztów budowy zapór: pyłowej i wodnych z klasycznych korytek oraz "toreb wodnych". Oszacowania dokonano
dla zapór budowanych w wyrobisku o przekroju ·l O m 2 (maksymalna szerokość 4,3 m, maksymalna wysokość 2,9 m) w polu metanowym.
Skrótowe wyniki oszacowania zawiera tabela l.

Tabela l. Porównanic kosztów budowy zapór
Tablc l. Comparison o f costs of barricrs construction
Koszt

Typ zapory

materiału

(PLN)

Koszt robocizny (PLN)

Koszt

całkowity

Pyłowa

1312

3740

5052

Wodna z korytek

2687

2040

4727

Wodna z toreb wodnych

2603

1360

3963

Oczywiście

(PLN)

dyskusyjne, ale ogólna kolejność kosztów budowy według typu zapory nie budzi wątpliwości. Jest też nie wątpliwym, że pojemniki "torby wodne" znajdą szerokie
zastosowanie w kopalniach.
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8. Wnioski

l. Badania Kopalni Doświadczalnej "Barbara" wykazały, że zapory zbudowane z pojemników "torby wodne", przy zgodnych z przepisami warunkach stosowania i ilości wody na zaporze
wykazują bardzo wysoką skuteczność hamowania wybuchu pyłu węglowego .
2. Pojemniki typu "torby wodne" mają szereg zalet: są lekkie, łatwe i nieuszkadzalne
w transporcie. Pojemniki spełniają kryteria trudnopalności i antystatyczności.
3. Zgodnie z warunkami dopuszczenia Wyższego Urzędu Górniczego pojemniki "torby
wodne" mogą być stosowane do budowy zapór wodnych zgodnie z Zasadami Budowy zapór
przeciwwybuchowych. Nowoopracowywana wersja załącznika wprowadza ogólne nazewnictwo dla pojemników tradycyjnych- pojemniki otwarte i dla "toreb wodnych"- pojemniki
zamknięte .
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New solutions of water barriers for stopping of the coal dust explosions
Abstract

New containers for barriers of the "water bag" type have appeared in the Polish mines. As
opposed to the "troughs" (open containers) which have been applied so far, the water bags are
closed containers. This paper describes these containers, the results of efficiency tests of the
water barriers built on their principle and the rules of use.
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l.

GAIKO

,noH6acKHH ropHO-MCTannyprH'JeCKHH HHCTHTYT, An'lcBcK, YKpaHHa

CTA.JihHAJI P AMHAJI KPEIIh rOPHhiX BhiPAEOTOK
(TIPOJi.JIEMhl 11 IIEPCIIEKTIIBhij
KJIIo'leBble CJiooa
CmaJZbHaR Kpenb- ycu!leHue- npeoeapume!lbHble HanpR:JICeHue u pacnap- noiJmrlfluBocmbaiJanmueHocmb - npoeKmupoBaHue

AuuoTaUHH
PaCCMOTpeHhl TeXHłł'IeCKHe perneHlł.ll, HanpaBJieHHhie Ha CHH)I(eHHe JaTpaT npH KpenneHJm
Bbipa6oTOK CTaJihHhiMH paMHhiMH KpeiD!MH . PacKphiThi 3aKOHOMepHOCTH 11x B3aHMOJJ.eikTBIDI
C nopO,l{Hh!M MaCCHBOM, npHBe,l{eHhl pa3pa60TaHHhie B ,1J.fM11 {YKpaHHa) CllOC06hi ycHJieHH.ll
H

npe,l{aapHTeJihHOro

Hanp.ll)l(eHH.ll

Kpeneii,

HOBhie

KOHCTPYKUHH

paM,

Me)l(paMHhiX

orpaiK,l{eHHM, o6paTHhiX CBO,l{OB. 06cy)l(,l{a!OTC.ll npo6JieMhl a,l{allTaUHH KpenH K ycJIOBH.liM
Harpy)l(eHH.ll, B TOM qłfcJie nyTeM COBeprneHCTBOBaHH.ll Y31IOB llO,l{aTJIHBOCTH. 3aYpOHyTa
npo6JieMa OllTHMaJihHOfO npoeKTHpOBaHH.ll KpenH.

l. BoeJJ,eune
CoBpeMeHHa.ll TexHonorH.ll nomeMHOH JJ.06hJqH none3HhiX HCKonaeMhiX Ype6yeT 6h!cYporo
I1 3KOHOMHOfO COOpy)l(eHIDI ropHhiX Bhipa60TOK. ,1J.o6blqa Ka)l(,l{OfO MHJIJIHOHa TOHH yrJI.ll
Ype6yeT coopy)l(eHH.ll 6onee

l O KM

ropHhiX Bhipa6oTOK pa3JIHqHoro Ha3HaqeHH.ll H pacxo,l{a

3000 T CTaJihHOfO npoKaTa.
Eonee 80-90% ropHhiX Bhipa6oTOK

OKOJIO

B ,L{oH6acce noMep)I<HBaiOTC.ll CTaJihHhiMH paMHhiMH

KpeiD!MH 113 cneunpoqJHJUI. IJ03TOMY Ba)I(HhiM cpe,l{CTBOM CHH)I(eHH.ll Ce6eCTOHMOCTH yrJIJI,
llOBhiilieHH.ll Ha,l{e)I(HOCTH H 6e30llaCHOCTH ropHhiX Bhlpa60TOK .liBJI.lleTC.ll COBeprneHCTBOBaHHe
3TOrO THlla KpenH. 0.L{HaKO B HaCTO.llll(ee apeM.ll ,l{OMHHHpy!OT KOHCYpYKUHH, MeTO,l{hi HX
pacqeTa

11

npoeKTHpOBaHH.ll,

6a3Hpy!Oll(HeC.ll

Ha

ycTapeBiliHX

npe,l{CTaBJleHH.liX

O B3aHMO,l{eHCTBI111 KpenH C ropHh!M MaCCHBOM, qTo Be,l{eT K HeonpaB,l{aHHhiM H3,l{ep)I(KaM
npOI13BO,l{CTBa. ,lJ.aHHaJI pa6oTa OYpa)l(aeT TOqKy 3peHIDI H pe3yJihTaThi HCCJie,l{OBaHHH aBTOpOB
no 3TOH

npo6neMe.

OcHOBHM

H,l{e.ll,

npooo,l{HMa.ll

B

cTaThe,

JaKJIIOqaeTCJI

B

pa3BHTHH

npHHUHllOB ynpaBJleHHJI pa60TOCllOC06HOCTbiO KpenH H ee a,l{anTaUHH K H3MeH.l!IOII.(I1MC.ll
YCJIOBHJIM 3KCllJiyaTaQHH Bhipa60TKH.
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2.

3KcKypc B UCTOpUIO palBUTUli CTaJILHOH paMHOH Kpenu

Be» .ne»TeJibHOCTb lieJioBeKa, Haliima» c my6oKoli .npeBHOCTH H ,no HaCTO»I.Uero BpeMeHH,
TeCHO CB513aHa C OCBOeHHeM ue,np, B KOTOpOM BOnpOCbl npoBe,neHH51 H KpenJieHH51 Bblpa60TOK
HMeiOT nepBooqepe,nHoe JHalieHHe. Ha npoDDKeHHH TbiCJł'łeJieTHli ,nJilł Jai.UHTbi no,nJeMHoro

coopy)l(eHHJł OT o6pyrueHHli nopo.n npHMeHlłJIHCb ,nepeBJłHHbie KpenH, BHa'łane B BH,ne
pacnOpOK ( CTOeK) Me)I(,Ay nOliBOli H KpOBJieli Bblpa60TKH, JaTeM B B H).( e COlieTaHHJł CTOeK
c nonepe4HbiM :meMeHTOM B KpoBne (BepxHHKoM) H B no'łBe (Jie)I(HeM). B
OCHOBOnOJIO)I(HHKOB ropHOli HayKH feopr

,nepeBHHHYIO Kpenb WTOJieH, COCTOHI.UYIO 113 ).(BYX BepTHKaJibHhlX CTOeK,
11 3aTJł)I(KH

[l].

1550 r o,nHH H3

ArpHKOJia (1494-1555) OflHCbiBaeT paMHYIO
BepXHJłKa,

Jie)I(HJI

ITpHHU,Mf!MaJihHhie KOHcrpyKTMBHbie npH3HaKH paMHbiX Kpeneli, HJJIO)I(eHHhie

r. ArpHKOJIOli, cymecTBeHHO He H3MeHHJIHCb .no HaCTOJII.Uero BpeMeHH.
B 40-x ro,nax 19 BeKa Ha'łaJIOCh npOMbiWJieHHOe npoH3BO.UCTBO CTaJihHOro npoKaTa, a co
BTOpOli ero f!OJIOBI1Hbl Ha waxTaX qeXHH H fepMaHHH llOJłBHJIHCh nepBh!e KOHCTpyKU,HH
cTaJihHhiX paMHbiX Kpeneli. ITepBOHaliaJihHO B ropHhiX Bhipa6oTKax ycTaHaBJIHBaJIH )l(eCTKHe
paMhi H3 cTaJihHOro ,nByTaBpa HJIH penhca. CocToauHe ropHbiX Bhipa6oTOK qacTo OKaJbiBaJIOCh
Hey,UOBJieTBOpHTeJibHblM H3-3a OTCYTCTBHJł llO,l(aTJIHBOCTH )l(eCTKHX paM. IJo:noMy B Ha'łaJie
20

BeKa

CJIO)I(HJIOCb

Bnocne,ncTBHH

MHeHHe

06

HX

coBeprneHCTBOBaHHe

pa6oTocnoco6uocTH

H

HenpHrO,UHOCTH

cTaJihHbiX

npHcnoco6neHMa

(a,nanTau,uH)

KpenJieHHJł

AJIJI

Kpeneli
K

wno

no

nyTH

Bb!pa60TOK

(2).

noBhiWeHHa

CMei.UeHHJłM nopo,n.

B

1924

HX

r.

pa3pa6aTbiBaeTCJł apoliHaa wapHHpHa» Kpenb, B KOTopoił uepaBHOMepHoCTh pacnpe.neneHHa
BHeWHHX Harpy3oK CHH)I(eHa 3a c'łeT HX nepe.ua'-IH Ha OKpy)l(ałOI.UHe nopO.Uhi. Oco6aJł 3acnyra
no pa3pa6oTKe H BHe.upeHHłO wapHHpHhiX apoK npHua.nne)I(HT ueMeu,Koii qmpMe

"<D.

Monh

H CbiHOBbJI", 6Jiaro,Uaplł KOTOpOH B 30--40 rr. CTaJibHb!e KpenH HaXO,nlłT MaCCOBOe npHMeHeHHe
Ha rnaxTax Pypa. B 1932 r. qm:pMa "Tycceu-XaH.uu,Mau" (fepMaHHlł) pa3pa6aTbiBaeT napuhle

)l(eno6'łaTbie npoclJHnH pa3JIHliHhiX TMnOpa3MepoB H KOHCTPYKU.HH HX coe,nHHeHHH, 6narop;apH
lieMy CTaJibHaJł Kpellh CTaJia llO,UaTJIHBOH, liTO OKa3aJIO peBOJiłOU,HOHHYIO pOJih B pa3BHTHH
H,UeOJIOrHH KpenJieHHJł Bb!pa60TOK, (2].
IlOCJie BTOpOH MHpOBOH BOHHhl no,naTJIHBbJe KpenH llOJIYliHJIH WHpOKOe pacnpocTpaHeHMe
B ropHoli npoMbiWJieHHOCTH HH,nycTpHaJibHO pa3BHThiX crpaH .. TaK, e10 KpenlłTCa Ha waxTax
BenHKo6pMTaHMH OKOJio 80% ropHhiX Bhipa6oToK, B fepMamm -

6onee 50%. Ha waxTax

YKpa11Hbl COKpai.UeHHe ,l(06biliH yma CO 190 MJIH. T B 1988 r. ,UO 76 MJIH. T B 1997 r . IlpHBeJIO
K CHH)I(eHHIO o6beMOB npOBe,UeHMJł Bblpa60TOK C 2,6 TbiC. KM ,1.(0 0,7 Tb!C. KM B rop;. TeM He
MeHee, yp;eJihHbiH 06beM npHMeHeHmi CTaJibHh!X Kpeneii yBeJIHliHJICJł AO 85-90%, Ha liTO
e)l(ero.uuo pacxo,nyeTclł 6onee 200 ThiC. T CTaJihHoro npoKaTa [3].
CTOJih MaccoBhre o6beMhi npHMeHeHHa MO)I(HO o6blłCHHTh plł.UOM .uocTOHHCTB cTaJibHOH
KpenH:

y,UaliHOe

COlieTaHHe

npOCTOThl

KOHCTpyKU,HH,

TeXHOJIOrHliHOCTH

MOHTa)l(a

H peMOHTa, lliHpOKOH o6JiaCTH npHMeHeHHH H B03MO)I(HOCTH flOBTOpHOfO HCnOJih30BaHHH.
KpoMe Toro, cne.uyeT OTMeTHTh B03MO)I(HOCTb H3rOTOBJieHHH Kpenu pa3HOH clJopMhi, ee
no.uaTJIHBOCTb rro.u .neiicTBHeM ropHaro ,naBJieHHJł, xopowee coqeTaHHe c .npyrHMH nmaMH
Kpem1.

Cne.uyeT

).(OCTOBepHOCTH
H

B03Be,neHHH,

no.uqepKHYTb,

npOrHOJOB
MO )l( eT

4TO

ropHOrO

4aCTHliHO

:na

Kpenh,

p;aBJieHHJł
COXpaHJłTb

.ua)l(e

npH
CBOlO

B

ycnOBHlłX

OWH6KaX

B

ee

ue,nocTaTO'łHoli

IlpOeKTHpOBaHHH

pa60TOCnOC06HOCTb

( CBOliCTBO

a,nanTHBHOCTH).
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OOJiee 'IeM BeKOBOH OlihiT IIpHMeHeHHH CTaJlhHhlX KpeneJ.i I103BOJIHJI Bh!HBHTh pH,U HX
Cyll\eCTBeHHhiX
CMell\eHHSIX

He,UOCTaTKOB :

IIOpO,UHOrO

Hey,UOBJieTBOpHTeJihHaH

MaCCiiBa

H

HeCHMMeTpH'IHhiX

pa6oTa

IIpH

Harpy3KaX

CO

HepaBHOMepHhiX
CTOpOHbl

IIOpO.U,

He,UOCTaTO'IHblH KOHTaKT C MaCCHBOM B ycJIOBHHX HeKalJeCTBeHHOH 3a6yTOBKH 3aKpeiiHOrO
rrpocTpaHCTBa, HeCOBeprneHCTBO Y3JIOB IIO,UaTJIHBOCTH, Me)l(paMHhiX orpa)l()leHHH H CBH3eH.
Oco6euuo cne,uyeT no,uąepKHYTh, 'ITO no Bcex THnax paMHOH Kpem1, KaK rrpaBHJio, uapyrneH
IIpHHIIHII OIITHMaJlhHOrO IIpOeKTHpOBaHHH KOHCTpyKIIHH, COrJiaCHO KOTOpOMY B mo60M ee

ceąeHHH

)lOJI)I(HO

6hiTh

o6ecrreąeHO

paBHOHaiipH)I(eHHOe

COCTOHHHe.

3TO

npHBO)lHT

K HepaiiHOHaJihHOMY pacxo,uy MaTepHaJia H H36hiTOlJHOH CTOHMOCTH KpeiiH.

3. 3aKOHOMepHOCTH
PacąeT

H

B3aHM011,eHCTBHJI KpenH C UOpO,UHbiM MaCCHBOM

npoeKTHpoBaHHe

Kpenn

B

HaCTOHil\ee

BpeMH

npHHHTO

paccMaTpHBaTh

B Hepa3ph1BHOH CBH3ll C 3aKOHOMepHOCTHMH ee B3aHMO)leHCTBHH C MaCellBOM rOpHhlX IIOpO,U.
B 3aBHCHMOCTH OT ropHo-reonoruąecKHX ycnoBHH MO)I(HO Bhi,UeJIHTh ,uBe c}lyH,uaMeHTaJihHhie
3aKOHOMepHOCTH rrpOHBJieHHSI ropnoro )laBJieHHH, OCHOBaHHhie Ha paCCMOrpeHHH ero pa3BHTHH
BO BpeMeHH H npocrpaHCTBe BOKpyr Bblpa60TKH [ 4):

l)

eCJIH pa3pyrneHHe II OpO)l BOKpyr Bhlpa60TKH ( lJall\e BCero, OT paCTH)I(eHHH) HalJHHaeTCSI

B HarrpaBJieHHH ,ueHCTBHSI MaKCHMaJlhHOH KOMIIOHeHThl łiCXO)lHOrO IIOJIH HanpH)I(eHHH, TO
KOHIIeHTpaiiHSI HaiipH)I(eHHH Ha KOHType CHH)I(aeTCH, pa3pyrneHHe npeKpall\aeTCH, a Bhipa60TKa

npł!o6peTaeT uony10 ycTOH'IHBYłO c}lopMy (3aKOHOMepHOCTh xapaKTepHa .UJIH ycnoBHO "MaJibix"
rny6HH pa3pa60TKłl);

2)

eCJIH pa3pyrneHHe IIOpO,U (KaK rrpaBHJIO,

OT C)l(aTHH) HalJHHaeTCH B HarrpasJieHHH

)leiJcTBHH MHHł!MaJihHOH KOMIIOHeHThl łiCXO)lHOrO IIOJIH HaiipH)I(eHHH MaCCHBa, TO, IIO Mepe

pa3pyweHł!SI,

KOHI.(eHTpaUHH

HarrpH)I(eHHH

BOKpyr

Bblpa60TKH

B03paCTaeT,

pa3pyrneHHe

nporpeCCHpyeT BIIJIOTb )lO 3aBana Bhlpa60TKH (3aKOHOMepHOCTh xapaKTepHa )lJISI YCJIOBHO
"60JihWHX" rny6HH pa3pa60TKH).
3TH )lBe 3aKOHOMepHOCTH ,UałOT lJeTKOe pa3JIHlJHe Me)I(,Uy "MaJlhiMH" H "60JihlllllMH"
rny6HHaMH pa3pa60TKH, "o6bi'IHhlMH"

H "cJIO)I(HbiMH" rOpHo-reOJIOrH'IeCKHMH yCJIOBHHMH,

'ITO ,uo cHx rrop SIBJIRJIOCh npe,uMeTOM HayąHLIX cnopoB. Ha "MaJihiX" rny6nHax pa3pa6oTKH,
KOr)la Ha KOHType Bhipa60TKH IIOSIBJIHłOTCH paCTHrHBałOil\He HaiipH)I(eHHH, <PopMHpyłOTCH
CBO)lhl

eCTeCTBeHHOrO

paBHOBeCHH,

IIpH

3TOM

HeCyll\aH

CIIOC06HOCTh

COOTBeTCTBOBaTb Harpy3Ke CO CTOpOHbi pa3pyWeHHhiX IIOpo,u CBO)la.

B

KpenH

)lQJI)I(Ha

3aBHCHMOCTłl OT

napaMeTpOB KpeiiH H BpeMeHH ee ycTaHOBKH 3Ta Harpy3Ka MO)I(eT ll3MeHHThCH OT MHHHMaJlbHOH
.no npe,ueJihHOH (paBnoii Becy rropo.n B cBo,ue). O,uHaKo pe)I(HM pa6oTLI KpenH J,uecb ue
OKa3hiBaeT

Cyll\eCTBeHHOH

pOJIH

Ha

<PopMHpOBaHHe

Harpy3KH,

II03TOMY

IIpHMeHeHHe

no,naTJIHBbiX KOHCTPYKUHH B ::JTHX ycnOBHHX ueo6R3aTeJihHO.

B

ycJIOBHRX "6oJibrnHx" my6HH pa3pa6oTKH , Kor,ua pa3pyweHHe KOHTypa Bhipa6oTKH

HalJHHaeTCH OT C)I(HMałOil\HX HaiipR)I(eHHH,

<PopMHpyeTCH 30Ha HeynpyrHX ,ue<PopMai.(HH.

Harpy3Ka Ha Kpenh B 3TOM cnyąae 3aBHCHT OT BeJIH'IHHhi H corrpoTHBJieHHH ee no,uaTJIHBOCTH.
BoT IIO'IeMy IIpH pa3pyrneHHH IIOpO,U BOKpyr Bhlpa60TKH OT C)l(aTHH )l(eCTKHe KpenH, KaK
npaBHJIO, OKa3hiBaJIHCh He::J<P<PeKTHBHhlMH, a no,uaTJIHBhle KOHCTPYKUHH, rrpHcrroca6JIHBaRch
K H3MeHeHł!łO <PopMhl Bblpa60TKH B npOIIeCCe CMell\eHHH IIOpO,UHOrO KOHTypa, OKa3aJIHCh 60Jiee
pa6oTocnoco6HbiMH.
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CJIOHCTOM rOpHOM MaCCHBe nopo~bl B OKpeCTHOCTH Bblpa60TKH CMelUałOTCM BHyTpb

Bbipa60TKH HepaBHOMepHO, KaK npaBHJIO, llO HOpMaJIIf K HanJiaCTOBaHHłO. ilpH )TOM ropHble
nopo~bl KOHT3KTHpyłOT ąepe3 3a6yTOBKY 33KpenHoro npocTpaHCTBa H 3aTM)f{KY C 6JIH)f{aihUHM
yąacTKOM paMbi KpenH. Ha nepBOM 3Tane B3aHMO~eiicTBHM KpenH c MaCCifBOM Harpy3Ka Ha

Kpenb

ljlopMHpyeTCM

Ha ~OBOJibHO

JIHlllb

Y3KOM

yąacTKe

paMbi

(yąacToK

aKTHBHoro

Harpy)f{eHHM). 3TO OC06eHHO xapaKTepHO ~JIM KpenH apO'IHOH !lJopMbl. 3aTeM, no Mepe C)f{3THM
3a6yTOBKif H ~e!lJopMHpOBaHHM KpenH (B npOileCCe no,naTJIHBOCTH H llpOrH.6a 3JieMeHTOB) 3TOT
yąacToK KOHTaKTa

cyruecTseHHO paclllHpMeTCM. Ha ocTaJibHOH ąacTH nepHMerpa paMbi

B03HHKaeT naCCHBHhiH OTnop nopo~, o6ycJIOBJieHHblH CMelUeHif}!Mif KpenH B CTOpOHY
MaCCH.Ba (pHc . l ).

PHc. l. Pacnpc.l(cncHHC HarpyJKH Ha paMy KpcnH

Rys. l.

Pa3Mep

yąacTKa

KpenH,

Rozkład obciązcnia

no.nsep)f{eHHbiM

npe,ncTaBJieH yrrroM KOHT3KT3 ~( -1t l

na odrzwia

aKTHBHOMY

Harpy)f{eHHłO,

MO)f{eT

6biTb

4 ;S;~ ;S; 1t l 4 ):
(l)

~ = arc Cos [ l - (U"+ U"+ U 3 )1R]

r,ne:
Un

-

CMelUeHHM llOpO~HOrO KOHTypa riO HOpMalll1 K H3ITJiaCTOBaHHłO, M;

U"

-

~eljlopMal1HM

KpenH,

pasHaM

p33HOCTH

Me)f{.l(y

nporH.60M

H !lJaKTHąecKoii senH'IHHOH no,naTmtBOCTH KpenH s 3TOM HanpaBnemm, npwąeM

U,

-

no,naTJIHBOCTb

(c)f{aTHe)

nopo~

Ja6yroBKI1

Ha

yyacn<e

BepXHMI<3

U" s; U11 ,

KOHTaKTa

M;

Kpem1

C M3CCI:łBOM, M;

R
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CJie,a:yeT Ba)I(Hh!H rrpaKTH'łeCKHH Bh!BO.D: O TOM, 'łTO y'łaCTOK Kpemi, OrpaHII'łeHHhiH

±13, HBJIHeTC.ll CaMhiM Harpy)l(eHHhiM Ił OIIaCHhiM, II03TOMY ero CJie,a:yeT YCllJIHBaTh, T.e.

OTKa:3aThC.ll OT IIpHMeHeHH.ll 3JieMeHTOB O.D:HHaKOBOH IIpO'łHOCTH no BCeMy rrepiiMeTpy paMbl.
EcnH Kpenh pa6oTaeT B rro,a:aTJIHBOM pe)I(HMe , TO pacrrpe.n:eneHHe Harpy3Kll Ha yqacTKe
KORTaKTa OnHCbiBaeTC.ll CTeiieHHOH 3aBHCHMOCTbiO :

(2)
r.n:e
qmax -

MaTeMaTH'łeCKOe

O)I(H.D:aHHe MaKCHMyMa Harpy3KH Ha Kpenh B l(eHTpe

y'łaCTKa

KOHTaKTa, KHIM;

-

Ę,

yrJIOBa.ll

BaHHIO nopo.n:,
m

-

IIOJIHpHa.ll

KOOp,a:IIHaTa,

OTC'łHThiBaeMa.ll

OT

HOpMaJIH

K

HanJiaCTO-

-13 :::; Ę, :::; 13, pa.n:;

napaMeTp,

xapaKTepH3YJOII.tHii

CTeneHh

pacnpe.n:emneJihHOH

3a6yTOBKH, IIpH ChiiTY'łllX HJIH MeJIKO,a:po6JieHbiX nopo,a:ax m z

cnoco6HOCTH

0 (paBHOMepHO pacrrpe,a:eJieHHaH

Harpy3Ka), IIpH MOHOJIHTHOH 3a6yTOBKe (TaMnOHa)l( 3aKpenHOfO npocrpaHCTBa) m
Harpy3Ka Ha Hee 6JIH3Ka K COCpe.n;OTO'łeHHOH CHJie, B 06bi'łHhiX YCJIOBHHX m=

3Ha'łeHHe

MaKCHMyMa

Harpy3KH

Ha

no,a:aTJIHBYIO

Kpenh

~ 00

l ,5, ... , 3.

npe,a:onpe,a:eJIHeTCH

corrpOTHBJieHHeM ee Y3JIOB no,a:aTJIHBOCTH no HanpaBJieHHIO K npeo6na,a:aJOII.tllM cMemeHw»M
nopo;:~_:

(3)

r.n:e:

P

-

conpOTI1BJieHHe

y3na

rro,a:aTJIHBOCTI1

Kperrii

B

HanpasneHHH

rro

HopManw

K HanrracToBaHHIO, KH .

TaK11M o6pa:30M, 113 rrpwse,a:eHHhiX 3aKOHOMepHOCTeH: cne.n:yeT, 'łTO Kpenh HepaBHOMepHO
Harpy)l(eHa no KOHTYPY

Bhipa6oTKI1,

a npw ee npoeKTwposaHHI1 cne,a:yeT

wcxo,a:HTh

H3

pac'łeTHOH cxeMhi, peaJihHO y'łHThiBaJOmeH: oco6eHHOCTH ee B3aiiMo,a:eiicTBH» c OKpy)l<aJOII.tHM
MaCCHBOM ropHbiX nopo,a: 11 OTKa3aTbC» OT o6merrpHH»TOH paC'łeTHOH CXeMbl KperrH, B KOTOpOH
onepupylOT paBHOMepHO pacnpe,a:eJieHHhiMH Harpy3KaMH.

4. Cnoco6M n cpeJlCTBa a}lanTauun Kpenn K ycJIOBHHM narpyiKennH
fnaBHOH OTJIH'łi1TeJihHOH oco6eHHOCThiO cymecTBYIOII.li1X KOHCTPYKUHH paMHoH: Kpenw H:l
cnel(IIpO!pHJI.ll

HBJIHeTCH

HX

IIO)laTJIHBOCTh,

II03BOJI»IOII.ta»

a)lallTHpOBaTbC.ll

K

60JihWHM

H HepaBHOMepHhiM cMemeHH»M nopo.a:. Op:HaKo, B yro.n:y co6nJO)leHu» rrpHHUHna yHH<jmKaUHH,
B npaKTllKe 'łaCTO llfHOpHpyeTC» ą>mn HeCOBIIa)leHH» HarrpaBJieHHH IlO.Il,aTJIHBOCTH KpeiHI

Ił OlKH.n;aeMbiX CMeii.teHHH ropHbiX IIOpOA B Bb!pa60TKy. 3TO IIpHBO)..\HT I< 6JIOKHpOBaHll10
IIO)laTJII1BhiX COe)li1HeHI1H,
3JieMeHTOB KpenH.
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no.n.aTJIHBOCTH B KOHCTPYKUHH apo'łHOW Kpenli He:~cpcpeKTHBHO. CymecTBeHHO He l13MeHBJI
ro,ll.aMH 0Tpa6oTaHHYłO TeXHOJIOrHłO l13rOTOBJieHH5! H MOHTa)l(a Kpem!, MO)I(HQ 3Ha'łl1TeJibHO
IIOBbiCHTb ee pa60TOCnOC06HOCTb, nepeCMOTpeB KOMIIOHOBKY KOHCTpyKTHBHbiX 3JieMeHTOB
Kpenli. ,l..l,Jl51 3TOrO CJie.n.yeT UeHTp BepXH5!Ka TpeX3BeHHOW Kpenli COBMeCTUTb C HOpMaJibłO
K

HanJiaCTOBaHHłO

rropo.n.,

COOTBeTCTBeHHO

U3MeHUB

,ll.JIUHY

CTOeK

Kpenl1,

flp11

3TOM

COe,ll.HHHTeJibHbJe Y3Jibi npHMYT CHMMeTpH'łHOe OTHOCl1TeJibHO MaKCHMyMa ,ll.eWCTByłOmew
Harpy3Kl1 noJIO)I(eHlie. TaKHM o6pa30M, .D.JI5! Ka)l(.n.ow rpynnhi Bhipa6oTOK c xapaKTepHbiMH
yrJiaMH

IIa,ll.eHHB

nOpO,ll.

He06XO,ll.HMO

nepewTH

K

HH,ll.HBH,ll.yaJibHOMY

npoeKTHpOBaHHIO

H l13rOTOBJieHl1łO KpenH, 'łTO npH MHHHMaJibHbiX pacxo.n.ax JaMeTHO YJIY'łlliHT ycTOW'łi1BOCTb
ropHblX Bblpa60TOK.
B

HeCl1MMeTp11'łHOro

ycJIOBHJJX

pa3JIH'łHbie

yqacTKI1

Harpy1KeHl15!

KOHCTPYKUHH

Kpenli

HepaBHOMepHo

co

CTOpOHbi

HarrpBIKeHbi.

ropHaro

PellleHHe

MaCCHBa

TeXH!1'łeCKoro

npOTI1BOpe'ł!1.s! Me/K,ll.y ycJIOBH.s!MH cpopMHpOBaHH.s! Harpy3KI1 Ha Kpenb 11 Hanp5!)1(eHHblM
COCT05!H!1eM ee :meMeHTOB C nOJHUHW OITTHMaJibHOrO rrpoeKT11pOBaHH5! MO/KeT 6hiTb noJiy'łeHO:
a) BbipaBHJ1BaHI1eM BHelliHeH HarpyJKH no rrepHMe-rpy Kpem! B COOTBeTCTBHH C Hecymew
CIIOC06HOCTbiO ee OT,ll.eJibHhlX COCTaBHhiX 'łaCTew;
6)

rrpoeKTl1poBaHI1eM

OT.D.eJihHbiX

3JieMeHTOB

KOHCTPYKU1111

c

paJJII1'łHOii

Hecymew

CITOC06HOCTbiO B COOTBeTCTBI111 C ,ll.eHCTByłOmi1Ml1 HarpyJKaMH no nep11Me-rpy paMbi;
B) yrrpaBJieHI1eM YCI1Jli15!Ml1 ( 113rH6ałOmHMI1 MOMeHTaMI1, HOpMaJibHblMH H rrorrepe'łHblMH
CHJiaMH) B 3JieMeHTaX TaK11M o6paJOM, 'łT06bi B Ka)l(,ll.QM HJ HI1X cpaKTH'łeCKH Harrp5!1KeHI151 6bJJIH
no

B03MQ)I(HQCTH

paBHOMepHbl

C Ja,ll.aHHhlM JanaCOM

BbipaBHHBaHHłO

11

6JIHJKI1

K

pac'łeTHOMy

COIIpOTHBJieHHłO

MaTep!1aJia

npO'łHOCTI1.

BHelliHeii

HarpyJKH

Ha

Kpenb

cnoco6cTByeT

coopyiKeHHe

ropHbiX

Bblpa60TOK C rJia,ll.Kl1M ITOpO,ll.HhlM KOHTypOM, 'łTO l1CKJlłO'łaeT B03HHKHOBeHHe TO'łe'łHblX
HarpyJoK co CTOpOHhi nopo.n. 11 yMeHhlllaeT nycTOThi JaKpermoro rrpoCTpaHCTBa. 3To o6bi'lHO
,ll.OCTHraeTC5!

npH

lipOBe,ll.eHI1H

Bb!pa60TOK

KOM6awHaMH

l1Jll1

C

liOMOmhłO

KOHTypHOrO

(rJia,ll.KOCTeHHOrO) B3pbiBaHH.s! .
3a6yToBKa JaKpenHaro npocTpaHCTBa .n.po6JieHoii

nopo.n.ołl: 5!BJI5!eTC.si caMhiM

eTapbiM

11 pacnpocTpaHeHHhiM cnoco6oM YJIY'IllleHH.si pa6oTbi Kpenn . O.n.HaKo BBI1.ll.Y cBoeii BbiCOKoii
Tpy.n.oeMKOCTH Ja6yTOBKa BbiiiOJIH5!eTC5!, KaK npaBHJIO, HeKa'!eCTBeHHO, 'laCTO Jllllllh C 60KOB
Bbipa6oTKH.

B

nocJie.n.Hee

BpeM5!

lliHpOKO

Ha'!aJI

np11MeHJIThC51

TaMnoHa)l(

JaKpenHaro

rrpOCTpaHCTBa TBep,ll.ełOmHMH CMeC5!Mll, 'łTO 3Ha'IHTeJibHO 3cp<PeKTHBHee 06bi'IHOH Ja6yTOBKH
C cpyHKUHOHaJibHOH TO'IKH 3peHH.s!, HO cymeCTBeHHO nOBbilllaeT CTOHMOCTh Bbipa60TKH 11 11MeeT

orpaHH'łeHHYłO 06JiaCTh np11MeHeHH.s!.
BecbMa

nepcneKTHBHhiM

HanpaBJieHHeM

5!BJIJieTC.si

cnoco6

BJpbiBHoii

3a6yTOBKH

3aKpenHOrO npOCTpaHCTBa. 0H COCTOHT B TOM, '!TO flO nepHMeTpy JaKpenJieHHOH Bhipa60TKH
6yp5!T nmyphi no HOpMaJIH K KOHTYPY 11 npoHJBO.lJ.5!T B HHX KaMycpJieTHOe BJpbiBaHHe Jap.si.D.OB
BJpbiB'IaToro
11

HeKoTophiX

semecTBa,

nocJie

rro.n.BH)I(eK

Yero

nJIOTHO

OKpy)l(ałOmue

nopO.D.bi

o6JierałOT Kperrh . TeM

B peJyJihTaTe pa3pbiXJieHH.si

caMhiM

YJIY'llllałOTC.si

ycJIOBl15!

KOHTaKTHpOBaHH5! Kpenll C nopO,ll.OH, CHI1/KałOTCB. np05!BJieHI1B. ropHOrO ,ll.aBJieHHB. B Bhipa60TKe
Ja c'!eT ynpaBJI.sieMoro H3MeHeHH5! cpopMhi 11 pa3MepoB 30Hhi paJrpy)l(eHHblX nopo.n.
B

nocJie.n.Hee

BpeM5!

Ha

p5!.n.e

lllaXT

,l..l,oH6acca

Ha'IaJI

npHMeH5!ThCB.

[5].
cnoco6

npe.n.BapuTeJihHoro pacnapa paMHoii KpenH. ,l..l,JI.si ero ocymecTBJieHH5! paMy B npouecce ee
ycTaHOBKH pacnHpałOT Me)l(,ll.y KpOBJieii
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<jli1KC11PYIOT pacrrop 3aTHnmaHHeM raeK Ha y1nax rro)J.aTJIHBOCTI1. Enaro)J.ap» 3TOMY Kperrh cpa3y
C03)J.aeT OTITOp H CHHJKaeT HeKOHTpOmtpyeMOe paCCJIOeHHe rropOL\ B KpOBJie Bbipa60TKI1 ,
a pacrrpe)J.eJieHHe Harpy3KH Ha BepXHHK 3aMeTHO BbipaBHHBaeTCH
Kom.(em(HH

co3)J.aHmi

Kperru

c

pa3JIWIHOH

Hecymei:f

[6].
crroco6HOCThiO

::)JleMeHTOB,

COOTBeTCTBYIOII.\eH oco6eHHOCDIM 11X HarpyJKeHHH , peaJIH30BaHa B KOHCTpyKI..(HH ycHJieHHOH
paMHOH KperrH ~f'Ml1
HarpyJKeHHOrO

[7].

yqaCTKa

113MeHeHHe HallpHJKeHHOro COCTOHHI1H 11 JKeCTKOCTH Ha1160nee

Kpem1

ocymeCTBJIHeTCH

rryTeM

ycTaHOBKI1

11 C03)J.aHI1R npe)J.BapHTeJibHoro HanpRJKeHI1R apK11. Kperrh (pHc.
KOHCTPYKI.\1111, BepxHRK

4

BbiiTOJIHeH H3

2

3JleMeHTa

YCHJieHI1H

2) BhiiTOJIHeHa Ha 6a3e THITOBOH

KOTopoi:f ycHJieH Ha HaH6orree onacHoM yY.aCTKe. 3rreMeHT yci1JieHHH

0Tpe3Ka crrel..(l1aJihłiOrO

npoqJHJIH

C TeM

JKe pa)J.HYCOM KpHBH3Hhi,

'łTO

4, ero pacnonoJKeHHe H )J.ei:fcTBYIDil.\YIO Harpy3I<Y
MOli<HO orrpeAeJIHTh cornacHo <PopMyrraM (1 )-(3). MeJKAY AHHII.\aMH cnei..(rrpo<PHnH BepxHHKa
11 3JleMeHTa yCHJieHI1H ycTaHOBJieHhl OrrOpHbie BCTaBKH 9, 'łTO IT03BOJIReT C03)J.aTh
rrpe)J.BapHTeJibHOe HarrpHJKeHHe B apKe rrpH HaTHJKeHHH COe)J.HHI1TeJibHblX CJ<06 5.
H y sepxHHKa. Pa3Mep 3JieMeHTa ycHrreHHH

P11c. 2. CTaJibHaJI

apo•malł

ycHJJCHHaJI Kpenh

Rys. 2. Wzmocniona obudowa lukowa
Sekcja

I
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TeM caMhiM B KOHCTPYKLUHl ycHJieHHOH apo'IHOH KpenH O.LIHOBpeMeHHO peanH3Y!OTC» ,L~Ba
HanpaBneHH»

onTMMaJihHOro

Hanp»)l(eHHoro

yqacTKa

npe.r~BapHTeJihHOro

npoeKTHpoBaHM»

Kpenw

H

ynpaBJieHwe

Hanp»)l(eHHH.

-

u:enecoo6pa3Hoe
ycHJIM}IMH

Tiocne.r~Hee

B

ycHJieHHe

KOHCTPYKU:HH

no3BOJIHeT

C03,llaTh

B

Han6onee

3a

C'łeT

ee

KOHCTPYKU:MH

pa3rpy)l(a!OLUHe YCHJIHH, o6paTHbie no 3HaKy HanpH)I(eHMHM OT BHeLLIHeH Harpy3KH H nOBbiLIJaeT
Hecymy!O

cnoco6HOCTb

apKH

B

11 npe.r~Hanp»)l(eHHH KOHCTPYKU:HH -

1,3-1,4 pa3a, a
B l ,8-2, l pa3a.

o6mHii

3<P<PeKT

OT

ycHneHH»

3To o6ecne'łHJIO np11 BHe.r~peHHM

pa3pa60TKH, 3a C'łeT yseJIH'ieHHH B ,LISa pa3a paCCTO}IHH}I Me)l(,lly YCHJieHHhiMH paMaMH (c

l

M), 3KOHOMH!O

B

27

T CTaJibHOfO npOKaTa Ha Ka)I(.Lible

l 00

0,5 ,LIO

M rop HOH BbipafiOTKll.

ycnoBH»X, KOr.L~a Bbrpa6oTKa MMeeT TPaneu:HeBH.LIHY!O <PopMy c nnocKMM o6Ha)l(eHHeM

KpOBJIH, npeofiJia,L~a!OT BepTHKaJihHbie Harpy3Kll Ha paMy, CipH'łeM np}IMOJIHHellHhiH BepXHHK
Kperm, pafioTa!OLUHll B OCHOBHOM Ha H3rH6, Ha'łHHaeT .r~e<l>opMHpOBaTbC}I nprr Harpy3KaX,

no'łTH B

2

pa3a MeHhLIJHX, qeM conpOTHBJieHHe Y3JIOB no.r~aTJIHBOCTH. TionbiTKH ycrrJIHTh

BepXH}IK nO,LIKOCaMH ll

CipOMe)l(yTO'łHbiMll

CTOHKaMH

Be.L~yT K

3arpOM0)1(,lleHH!O

Ce'łeHHH

Bbipa60TKH, 3Ha'łHTeJibHO nOBbiLIJa!OT Maccy H CTOHMOCTh KpenH .
3<P<PeKTllBHbiM

CnOC060M

llOBhlllleHHH

rpy3oHecymeii

CTIOC06HOCTH

paMbl

}IBJIHeTCH

C03,llaHHe npe,L~BapHTeJibHOfO HanpH)I(eHll}l B BepXH}IKe Tpaneu:HeBH,LIHOll KpenH, CHafi)l(eHHOM
pa3rpy)l(a!OLUHMll KOHCOJI}IMH
BepXHHKa

2

[8). TipH MOHTa)l(e KpenH (pHC. 3) Ha pa3rpy)l(a!OLUlle KOHCOJIH l
3 H npOH3BO.LI}IT pacrrop CTOeK 5 ,LIOMKpaTaMH 7 B KpOBJilO

TIOMeLUa!OT OnOphi

Bhlpa6oTKH. YcHJIHjl pacnopa <l>HKCHpyEOT 3aT}IfHBaHHeM raeK Ha y3nax no.r~aTJIHBOCTH
MHHe KOHCOJieH

0,3

yBeJIH'łHBaeTC}I

B

2

M ll YCHJIHHX pacnopa CTOeK TIO
pa3a,

npH'łeM

Mac c a

50

8.

Tip11

KH Hecyma» CTIOC06HOCTb sepXHHKa

KOHCTPYKU:HH

nOBbiLIJaeTC}I

B cero

Ha

l 0%.

Tipe.L~BapHTeJibHhiH pacnop TI03B0JI}IeT Cpa3y nocne MOHTa)l(a npH)I(aTb BepXHHK K KpOBJie
H

3<P<PeKTHBHO

npOTHBO,lleHCTBOBaTb

CMeLUeHHHM

nopO,ll,

a

TaK)I(e

Ha,lle)I(HO

COXpaHHTh

ycTOH'łHBOCTb paMbi npH Be.r~eHHH B3pbiBHbiX pa6oT B 3a6oe .

PHc. 3. C03.uaHHC npc.usapHTCJJJ.Horo Hanpl!lKCHHll B scpXHliKC TpancUHCBH.liHOH KpCnH c pa3rpy)l(aJOI.UHMH
KOHCOJil!MH
Rys. 3. Wytworzenic napr«żcnia wsh;pncgo w stropnicy obudowy trapezowej ze wspornikami odciążającymi
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5. CosepmeucTBOBauue 3JieMeHTOB KOHCTPYKQHH paMuoii Kpenu
CTaJihHaH paMHM Kpenh rrpe,ncTaBnHeT co6oii CHCTeMy, coCTOHIUYlO 6onee 'łeM H3

30

oT,nenhHhiX :meMeHTOB. Ba)ł(HhiM 3neMeHTOM KOHCTPYKIIHH Kperru HBnHeTCH Me)KpaMuoe
Orpa)K,neHHe (3aTH)ł(Ka), KOTOpOe y,nep)KHBaeT BhiOa,neHJ.łe OTCROHBWHXCH IIOpo,n B Bhipa60TKY
11 rrepepacrrpe.o.eJIHeT uarpy3KY ua Kperrh. O.nnaKo Bhi6opy THrra H napaMerpoa 3aT.li)KKH
y,nenHeTC.ll
'~

ue,nocTaTO'łHO

BHHMaHH.ll.

B

OTllH'łHe

OT

cymeCTBYlOIUeH

npaKTHKH

rrpoeKTHpoBaHJUI o,nuoTHIIHOro Me)KpaMuoro orpa)K.ll:eHH.ll no BCeMy rrepHMerpy Kperrl1, aBTOphi
C'łi1TalOT 6onee IIenecoo6pa3HhiM HCIIORh30BaTh KOM6HHHpOBaHHhie Me)KpaMHhie orpa)K,neHH11

113 3aTJI)KeK c pa3nHąuoii uecymeii cnoco6uocThlO. Ha yqacTKax aKTHBHoro uarpy)KeHHJI paMhi
(cM. n. 3), ua.n rrpoxo,naMH B Bhipa6oTKe ,nnR mo,neii 11 B ycnOBHRX, r.ne 3arpy,nHI1TenhHO
o6ecne'li1Th Ka'leCTBeuuylO 3a6yTOBKy 3aKpenuoro npocrpaHCTBa, ueo6xo.nHMO npHMeHHTh
CTaJihHhie KOHCYpYKIIHH 3aTJI)KeK, 3cpcpeKTI1BHO pa60TalOIUHe B DO,l].aTnHBOM (rH6KOM) pe)KHMe.

2

h

,,j

PHC. 4. CTallbHall TOHKOllHCT08all3aTliJKKa: a) KOHCTJ>YKUHll, 6) pacnpe,neneHHC Harpy3KH
:m10pa Harpy3KH 8 Ha'lallbHOH CTa,llHH, 2 - CeMeHCT80 31110p Harpy3KH 8 npoueccc IIpOrHfia 3aTlllKKH

l -

l-

wykres

Sekcja

I

Rys. 4. Okładzina stalowa cienkościenna: a) konstrukcja, b)rozkład obciążenia
w stadium początkowym , 2 - rodzina wykresów obciążenia w procesie zgi((cia okładziny

obciążenia
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ycTaHaBJIHBaTb

o6nerY:eHHhre

3aT51JKKH

(,nepeBJIHHbie 11 .Up.), BbinOJ1H5110mHe BCnOMOfaTeJibHO-orpa.UHTeJibHbie <jJyHK~HH.
Jl:JI51 yY:aCTKOB aKTHBHOro HarpyJKeHH51 paMbl B JJ:rMJ1 pa3pa60TaHa CTaJ1bHa51 TOHKOJIHCTOBa51
3aT51lKKa

(9), npe.uCTaBJI5110ma51 co6oif JKeJI06Y:al)'IO KOHCTPYKI.J.HIO C 3a~enaMH Ha KOH~ax,
cne~npo<jJHJI51 KpenH (p11c.

OHa onHpaeTC51 Ha <jJnaHUbi
nporH6aeTc51 .uo
Y:aCTI-1

O, l

Ha paMbl

4).

KOTOpb!MH

Oo.u .uaBneHHeM nopo.u 3aT51JKKa

M B ~eHTPe nponeTa, Y:TO Be.UeT K nepepacnpe.ueneHHIO Harpy3KH c nponeTHOif

KpenH.

Jla6opaTOpHbiMI1

11CnbiTaHH51MH CTanbHb!X

3aT51JKeK

C pa31111Y:Hb!M11

0,3 M
6,5 Kr, a HecymM cnoco6HOCTb rrp11 cocpe.uoTOY:eHHoif c11ne
B ~eHTPe rrponeTa OKa3b!BaeTC51 He MeHee 7 KH, '!TO nOY:TH B.llBOe npeBbiWaeT HecymyłO CITOC06HOCTb
napaMeTpaMH orrpe.ueneHbi Ha116onee paiJ.HOHanbHbie napaMeTpbr. Tip11 nmp11He 3aT51JKKH
11 .umme

l

M ee Macca He npeBbiWaeT

JKeJle306eTOHHOH

3aT51lKKH

11

COOTBeTCTByeT

Hecymeif

CnOC06HOCTH

paM

Kpe1111.

OOJ1bllii1M

L\OCTOHHCTBOM TaKoro TI1Ila 3aT51lKKH 51BJI51eTC51 He TOJibKO ee pa6oTa B ITO.UaTJli1BOM pelKI1Me, HO
H CITOC06HOCTb Bblli0JlH51Tb p011b MeJKPaMHb!X pacuopoK ( CTJIJKeK), o6ecrreY:I1Ba51 npOCTPaHCTBeHHYIO
yCTOH'ii1BOCTb paM KpenH, OC06eHHO rrpH B3pb!BHbiX pa60TaX B 3a6oe.
A.uanTI1BHbre csoifcTsa Kperrl1 BO MHoroM npe.uorrpe.uen51JOTC51 Ha.ueJKHOH pa6oToi1 Y3JlOB
I10.UaTJli1BOCTI1, Ha3HaY:eHI1e KOTOpbiX COCTOI1T B ITO.UaTJ111BOM COe.U11HeHI111 :meMeHTOB 113
cneurrpo<jJ11nei1 Ha yy:acTKe 11x HaxnecTKI1. KaK 6brno yKa3aHo Bhrwe, pacnonoJKeHHe y3JlOB
I10.UaTJJI1BOCTI1

no

nep11MeTPy

paMbi

Kpenl1

.UOJJJKHO

COOTBeTCTBOBaTh

HanpaBJJeHI110

npeo6na.uaiOmHx cMemeHHH, a oT 11x conpOTI1BJJeHI151 npocKanb3biBaHI110 crre~rrpo<jJHJteif
3aBHCI1T Hecyma51 crroco6HOCTh H no.uaTJli1BOCTb paMbi.
MHOJKeCTBO

KOHCTPYKU11H

TaKI1X

y3noB,

KOTOpbre

B

HacToJimee BpeM51 rrpe.unoJKeHo

MOJKHO

no.upa3.ueni1Tb

Ha

pe3b60Bhie

11 KJl11HOBbie. 0CHOBHbiMI1 He.UOCTaTKaMI1 pe3bÓOBb!X I10.UaTJII1Bb!X COe.U11HeHHH 51BJ15110TC51
Tpy.uoeMKOCTb 11 Hey.uo6CTBO MOHTaJKa, HepaBHOMepHOCTb CJKaTI151 npO<jJHJieif, nepeKOCbl,
o6T51lKKa 11 y.un11HeH11e cKo6 np11 rrpocKanb3biBaHHH 3JleMeHTOB, Y:TO se.ueT K CHHJKeHHIO
conpOTHBJJeHI151 H HeCTa611JlbHOMY (pbiBKaMH) peJKI1MY pa60Thi Kperrl1.
AHanH3 oco6eHHOCTei1 pa6oThi KJIHHOBbiX no.uaTJII1BbiX y3JIOB noKa3an, Y:TO .llJ151 11x MOHTaJKa
TPe6yeTc51 npe.uBapHTeJlbHOe o6JKaTI1e coe.ui1H51eMhlX npo<jJMeif, corrpoTHBneHI1e no.uaTrrHBOCTH
3aBHCHT oT HaY:anhHoro 3a3opa MeJK.UY <jJnaHuaMI1 cneurrpo<jJ11rrei1 H TPY.UHO rroMaeTc51 KOHTPOJIIO,
cymecTBYeT onacHOCTb ocna6neHH51 KJII1HbeB npH Be.ueHHI1 B3pbiBHbiX pa6oT. ooJJbWHHCTBO
rrpe.llJlOlKeHHhiX KOHCTPYK~11H KJII1HOBbiX y3110B noKa ycrynaiOT no CBOI1M rroKa3aTeJI51M 11 o6beMaM
np11MeHeHH51 pe3h60BbiM coe.U11HeH1151M. TeM He MeHee, KJII1HOBhre Y3Jibi HBJI5110TC51, no MHeHHIO
aBTOpoB, 6orree nepcneKTHBHhiM1111, nocne ycTPaHeHH51 ocHOBHhiX He.uocTaTKOB, MOrYT BbiTeCHI1Tb

TPa.UH~I10HHbie

KOHCTPYKUHH

pe3b60Bb!X

coe.u11HeHHH.

3To

IIO.UTBeplK.llaiOT

11ccne.uoBaHt151

11 KOHCTPYKTOpcKHe pa3pa6oTKH, Be.uym11ecH B WM11.
OcHoBHbiMH HanpaBneH1151MH coBepweHCTBOBaHH51 Y3JlOB rro.naTJII1BOCTH cne.nyeT CY:HTaTb:
C03.UaHHe ynpaBJI51eMoro ycHJ11151 corrpOTI1BJJeHI1H rro.naTJ111BOCT11;
B03MOJKHOCTb ero KOHTPOJI51 11 peryrrHpoBaHH51 Ha Bcex 3Tanax pa60Thi KperrH;
11CKJ110Y:eHiłe

phlBKOB npH npOCKaJlb3bJBaHHH 3JieMeHTOB;

BOCIIpH51TI1e 1'13rH6aiOmHX MOMeHTOB

B Y3Jle 6e3

H3MeHeHH»

erO COIIpOTHBJleHłtH

I10.llaTJJI1BOCTI1;
-

y.no6CTBO ycTaHOBKH, .UeMOHTaJKa 11 ITOBTOpHoro 11CnOJih30BaHH51.

PeweHHe TeXHHY:ecKoi1 3a.UaY:H o6ecrreY:eHH51 Ha.neJKHOH pa6oThi no.naTJIHBhlX coe.nHHeHHH
no3BOJIHT

o6ecneY:HTb

BbiCOKYIO

KOHKypeHTOcnoco6HOCTb

H

YHYY:WHTb

nepcrreKTHBbi

npHMeHeHI151 paMHhiX KpeneH .
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ycJIOBH~X Bbi~aBJIHBaH~ ITO'-!Bbi Bbipa60TOK HalllJIH IIpHMeHeHHe 3aMKHYfbie KOHCTJJYKIIHH

paMHOH KpenH. O~HaKo npHMeHeHHe TPMHIIHOHHhrx o6paTHhiX cso~os (ne)l(Hei1) Bhi3hiBaeT p~~
TeXHOJIOrH'-!eCKHX CJIO)I(HOCTeH: yBeJIH'-!HBaeTC~ (Ha

06beM pa3pa6aThiBaeMhiX IIOpO~

20-30%)

npH npOXO~Ke, CHH)I(aeTC~ CKOpOCTb npOBe~eH~ Bb!pa60TKH Ha

30-40%,

npOHCXO~HT 6biCTpa~

KOpp03~ 3JleMeHTOB o6paTHOrO CBO~a. KpoMe TOrO, Hecy m~ CllOC06HOCTb o6paTHb!X CBO~OB, KaK
npaBHJIO,
Kperm

He~OCTaTO'-!Ha ~ yc-rpaHeH~ Bhi~aBJIHBaHH~ nopo~

H

-rpe6yer

BbiCOKHX

3aTpaT

Ha

ee

Be~eT

UO'-!Bbl, '-!TO

BOCCTaHOBJieHHe .

pa3pyllleHHI0

Herpa.[(HI..{HOHHhiH

CIIOC06

npe.D:OTBpameHH~ ny'-!eHH~, OCHOBaHHhiH Ha B3pblBHOH pa3rpy3Ke nopO.D: IIO'-!Bhl OT Hanp~)l(eHHH
H ITOCJie~y10LQero HX ynpO'-!HeHH~ CKpe~IOLQHMH paCTBOpaMH (] 0), yc-rpa~eT He06XO.[(HMOCTb

rrpHMeHeH~

3aMKHYThiX

KOHCTJJYKIIHH .
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KOTOpruł nocrpoeHa no peJyJihTaTaM o6cne,L(oBaHHji 6onhlliOro '!Hcna Bhipa6oTOK Ha lllaxTax
.LJ:oH6acca, npHBe,L(eHhl KpHTepHH, llOJBQJijiiOIUHe ,L(OCTaTO'lHO 06'beKTHBHO OJ..IeHHTh COCTOjiHHe
KpenH.

Y.L(06Ho Ol..leHKY pa6oTocnoco6HOCTH KperrH c

HcnonhJOBaHHeM sepoj!THOCTHOH rpaKTOBKH

rrpOjiBJieHHH rOpBOrO ,L(aBJieHHR rrpe.L(CTaBHTh B BH,L(e rpa~HKa BepOjiTHOCTHOH ~YHKI..IHH
pacnpe,L(eJieHHji

CMelUeHHH

U

B YCJIOBHjiX paJJIH'lHOrO

IlocKOJihKY :na ~YHKJ..IHH orpaHH'leHa JHa'!eHHeM U =

O,

MeTaMop~HJMa rropO.L( (pHC.

l).

TO oHa s o6meM cnyqae o6na.L(aeT

aCHMMerpHeH C MaKCHMYMOM, C,L(BHHYThiM K OCH Op.L(HHaT. IJO peJyJihTaTaM lllaXTHhiX JaMepos
C Bh!COKOH CTeneHh!O .L(OCTOBepHOCTH MO:lKHO C'lHTaTh, '!TO ~YHKJ..1]1j! U

HMeeT llJIOTHOCTh

BepOHTHOCTH, KOTOpaR llO.L('lHHReTCH JIOrHOpMaJihHOMY JaKOHy:

(4)

r.L(e :
Uo

noKaJaTeJih,

-

pacnpe.L(eneHHR M (ln u) = In

s

c

CBHJaHHhiH

JaKO Ha

Uo;

cpe.L(HeKBa.L(paTH'!Hoe OTKJIOHemie cnyqaiiHoii senH'lHHhi x = In

s2 =
Ha pHc.

u

2ln (u/u0 )

5 nocrpoeHhi KpHBhre pacnpe.L(eJieHHH

CMemeHHH nopo.L(Horo KOHTypa .L(JIR pa3HhiX

ycJIOBHH MeTaMOp~HJMa. 3TH KpHBhle noJiy'leHhl HJ Ha6JIIO,L(eHHH Ha lllaXTaX .LJ:oH6acca
H o6na.L(a!OT CJie.L(y!OIUHMH napaMerpaMH: .L(JIR BhlCOKOrO MeTaMop~HJMa rropo.L( (BMIJ) S=

1.2,
230; a .L(JIH HHJKoro
MeTaMop~H3Ma nopo.L( (HMIJ)- S= 0,4, Uo = 320. B COOTBeTCTBHH C Ta6n. l H llO,L(aTJIHBOCThiO
KpenH yKaJaHhl rpaHHJ..Ihl o6nacTeii He.L(orpy:lKeHHoro I (U < l 00 MM), HOpManhHoro II
(100 <U< 350 MM) H asapHiiHoro III (U> 350 MM) ee cocTOHHMH. KaK BM.L(HO H3 rpa~HKOB
(CM . pHC. 5), B 06JiaCTH BhiCOKOrO MeTaMOp~H3Ma (KpHBaH l) HaH6onee BepORTHhl MaJihie
u0 =

115;

MH cpe.L(Hero MeTaMop~HJMa nopo.L( (CMII)- s=

0,6,

u0 =

CMemeHHH nopO.L(HOrO KOHTypa H Kpenh HMeeT HJJIHlliHHH Jarrac pa60TOCUOC06HOCTH, a ,L(JIH
06JiaCTH HH3KOrO MeTaMOp~HJMa (KpHBruJ.

B

3)- Hao6opOT.

CBjiJH c sepoaTHOCTHhiM xapaKTepoM npoaBJieHHii ropHaro ,L(aBJieHHji Ba:lKHO ycTaHOBHTh

npH'IHHHO-CJie,L(CTBeHHYIO CBjiJh Me)K)I.y COCTOHHHeM KpenH H

OlliH6KaMH rrpOeKTHpOBaHJ1jl .

lllaxTHhie o6cne.L(oBaHJ1jl apo'IHOH KpeiTH s ycnoBJ1j!X cpe.L(Heii cTerreHH MeTaMop~H3Ma nopo.L(
llOKa3aJIH, '!TO OTKa3hl paM Kpelllł (asapHHHhie COCTOHHJ1jl, rpe6yi01Uiłe peMOHTa) COCTaBJIHIOT 27%,

65%, He.L(orpy:lKeHo 8%. Cpe.L(HeBJBellleHHruJ.
O, 73. B ycnoBHj!X BbiCoKoro MeTaMop~HJMa nopo.L( (Manb!e
npOHBJieHJ1jl rOpHOrO ,L(aBJieHM) 3TH IT0Ka3aTeJIH COCTaBJijiiOT COOTBeTCTBeHHO 15%, 39%, 46%,
a Ha,L(e)KJ{OCTb KpenM- 0,85. TaKMM o6pa30M, B rrepBOM cnyqae 35%, a BOBTOpOM- 6onee 60%
B pe:lKHMe HopMaJihHOH pa6oThi HaxOMTCH oKono

Ha.L(e:lKHOCTb KpenM cocTaBJIHeT TOJibKO

Bblpa60TOK 3anpOeKTHpOBaHO C OlliH6KaMH: ycTOH'-IHBOe COCTO!łHHe npHHMMaJIIł 3a HeycTOH'lHBOe
(OlliH6Ka nepsoro po.L(a

a (O ::::; a::::; 1),

(01IIH6Ka STOpOrO pO.L(a

p (0

~

p~

se.L(yllla!ł K H3JIHlliHeMy Jarracy rrpot.tHOCTH) H Hao6opoT

1),

rrpHBQ,L(jilllaJł K OTKa3aM KperiH H He06XO,L(HMOCTH ee

rrepeKpeiTJieHM). 3KOHOMH'leCKHM KpHTepHeM OITTHMaJibHOCTH npoeKTHOrO perneHH!ł JłBJI!łeTCH

MHHHMHJa~..~M CYMMapHOH CTOHMOCTH Oll11160K rrepBOJ'O H STOpOrO po.L(a.
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PHC. 5. BepOliTHOCTHbie pacnpe.neneHHJI CMemeHHH nopO.l\HOfO KOHT)'pa BbipafiOTOK npH pa:!HOM MeTaMOpQlH3MC
Maceusa (l - HMTI; 2 - CMTI; 3 - BMTI) H rpaHHI.Ibl cocTOJIHHJI CTaJihHOH KpenH
( l - He.norpylKeHHoe, I I - HopMaJibHoe, III- asapHiłHoe)
Rys. 5. Prawdopodobne rozkłady przemieszczenia konturu skalnego przy różnych metamorfizmach skał
i stany graniczne obudowy stalowej
(1- niedociążone, I I - obciążenie normalne, III- obciążenie awaryjne)
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rrpe.nycMaTIJHBaromHe KOHTIJOnh 3a cocTOJIHHeM Bhipa6oTKH 11 yrrpasneHHe Hecymeii
crroco6HOCThłO KperrH B 3aBHCHMOCTII OT pa3BIITIIJI ropHoro .nasneHHJI. Crroco6hi
o6ecrreqrrBałOT COOTBeTCTBIIe Me:lK_ny ,neiTCTBYłOIIIIIMII Harpy3KaMH II MaTeprranoeMKOCThłO
Kperrrr rrprr saprrau:rrrr ropHo-reonorHqecKrrx ycnosrrii rro Mepe rrpose,neHrrJI Bhipa6oTKII.
TaK11M o6pa3oM, orrTHManhHOe rrpoeKTrrposaHrre rro,n3eMHhiX coopy:lKeHrrii .non:lKHO
ocHOBhiBaThCJI Ha rrpHHU:Hrrax rrr6Koro (a.narrTIIBHoro) rro.nxo.na K Hecymeii crroco6HocTrr
Kpemi, ee KOHCTIJYHPOBaHHJI KaK rrprrcrroca6nrrsaromeiic11 crrcTeMhi, Han11q11e KaqecTBeHHoro
IIH<jJOpMaL{HOHHOrO o6ecrreqeHIIJI C11CIIOllh30BaHIIeM Bep011THOCTHO-CTaTIICTIIqecKHX MO,neneii
11 MOHHTOpHHra ropHhiX Bhipa60TOK.

[l] ArpHKOJia r.: o 20pHOM OeJ/e u MemaJlllypzuu 6 12 KHU2ax.- M.: Hcnpa, 1986.-294 c.
[2] WnpyT <t>.: Mema!l!lU'JecKaR Kpenb noiJzomo«ume!lbHblX «btpa6omoK.- M.: YrncTCXIi3!1aT, 1958.-233 c.
[3] Pa!l'ICHKO B.B., JianTeB A.f.: CocmoaHue noiJzomo«umenhHblX pa6om 11a waxmax YKpauHbl u co3daHue Ho«oii
npoxoiJ<JecKou mexHuKu.- YroJib YKpaHHhi, 1999, N25.- C. 3-8.
[4] Jl!fTBifHCKiiH r.r., faHKO r.H., Manecs H.B.: 3aKOHOMepHocmu rpopMUpOBaHUR Hazpy3oK Ha paMHble Kpenu l C6.
Hayą. Tp. HfA YKpalfHhl N2l. -,l.\HcnponcTPOBCK: HfAY, 1998.- C. 75-78.
[5] liHTBiiHCKiiH r.r., EypMa H.l1., KyJI!lblpKaCB H.H.: TeXHOJl02Ufl 6036eOeHUR nopooonecyUJUX KOHcmpyKtfUlt
6 KanumanbHblX 6btpa6omKax.- Yronb YKpaHHhi, 1995, N2 2.- C. 43-45
[6] Ea6moK r.B., faHKO r.H., CTCJibMax B.M.: Ynpa«nenue npo!feCCOM iJepopMupo6aHUJI nopoiJ npu KpenneHUU
«blpa6omoK paMHoii nooamnu«oii Kpenb10.- l13BCCTifll BY30B. fopHblH )[(ypHan (PoccHll), 1997, N2 9-1 O. -C.
31-36.
[7] JllfTBifHCKifH r.r., faHKO r.H.: CmanbHaR apO'IHaR ycuneHHaR Kpenb.- YroJib YKpalfHbl, 1995, N21.- c. 23-24.
[8] fałiKO f.l.: OnmuMi3a!fiR ma nepcneKmu«u 3acmocy«aHHR cmaJle6ozo mpane!fU6UOHozo Kpinnelma niiJzomoB'tux
Bupo6oK.- BinoMocTi aKa)leMil ripHif'łlfX HayK YKpaiHif, 1997, N2 3.- C. 63-64
[9] liHTBifHCKiiH r.r., faHKO r.H., Manccs H.B.: OnmUMU3a!fUR Me:J!CpaMHblX ozpa:JICOeHUU waxmHOU Kpenu. YroJih YKpalfHbl, 1998, N2 10.- C. 9-11.
[lO] JllfTBifHCKHH r.r., KyncHif'ł E.l1.: Cnoco6 aKmUBHoii npeo6apumen~Hoii pa3zpy3KU nopoiJ noiJ 3a6oeM 6btpa6omKu.- Yronh YKpaHHhi, 1998, N2 4.- C. 16-17.
[ 11] THpcc ,[l.: HoBblU aBcmpuucKuu cnoco6 myHHenecmpoeHUR B KaMeHHoyzonbHou npoMbtwneHHocmu. - fmoKay<jJ,
1987,N223.-C. 7-17.
[12] faHKO r.H.: Cnoco6 nooiJep:JICaHUJI zopHblX 6blpa6omoK c pe3ep6upo6aHUeM Haoe:JICHOCmu Kpenu/ B c6. CTpolfTCJibCTBO lllaxT, McxaH!fKa 11 pa3pyli1CH!fc ropHbiX nopon.- AnąescK: ,l.\fMH, 1996.- C. 95-98.

Stalowa obudowa odrzwiowa wyrobisk górniczych
(problemy i perspektywy)
Streszczenie
Przeanalizowano rozwiązania techniczne zmierzające do obniżenia kosztów obudowy wyrobisk górniczych stalowymi obudowami odrzwiowymi. Opisano prawidłowości ich współdzia
łania z masywem skalnym; przytoczono opracowane w DIGM (Ukraina) sposoby wzmacniania
i przedwstępnego naprężania obudów, nowe konstrukcje odrzwi, opinki, sklepień odwróconych.
Omówiono zagadnienia adaptacji obudowy do warunków obciążenia, w tym na drodze ulepszenia elementów podatnych. Poruszono problem optymalnego projektowania obudowy.
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Andrzej MEDER
Zygmunt ŚMIEJEK
Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice

Nowe metody lokowania odpadów w wyrobiskach
Słowa

dołowych kopalń

kluczowe

Górnictwo - urabianie- odkamienianie - wzbogacanie - odpady-lokowanie - ekologia
Streszczenie
Jedną z dróg obniżenia kosztów wydobycia w kopalniach jest wdrożenie do stosowania jednorodnego modelu wzbogacania w zamkniętym cyklu produkcji zakładu górniczego. Koncepcja
realizowana przez CMG KOMAG w Gliwicach bazuje na następujących racjach i kryteriach
techniczno-ekonomicznych:
-selektywna eksploatacja ograniczająca udział frakcji odpadowych w urobku surowym,
- odkamienianie urobku w warunkach dołowych,
-wzbogacanie w jednorodnym systemie płuczki osadzarkowej,
- lokowanie odpadów płynnych i stałych w wyrobiskach dołowych kopalń,
-produkcja klas handlowych węgla w kalibrowanych parametrach jakościowych,
-zwiększenie uzysku koncentratu węglowego o stabilnej zawartości popiołu i siarki.
Urządzenie i środki do realizacji takiego modelu produkcji zakładu górniczego to: nowoczesne
kompleksy ścianowe, stacje suchego odkamieniania urobku wykorzystujące selektywne kruszenie,
zakłady przeróbcze wzbogacające nadawę w ośrodku wodnym, instalacje do lokowania odpadów
w wyrobiskach dołowych kopalń w formie mieszanki samozestalającej oraz gruboziarnistej.

Obniżenie

kosztów wydobycia w kopalniach węgla kamiennego może być realizowane róż
nymi metodami. Analiza możliwości technicznych wykazała, że przy założeniu optymalnego
pod względem ekonomicznym urabiania znaczące efekty może przynieść usystematyzowanie
oraz ujednolicenie procesu pozyskania substancji palnych z urobku surowego.
Wagę zagadnienia przeróbki kopalin i eksploatacji złóż jasno udokumentowały prace Profesora Henryka Czeczotta (1875-1928) prekursora w skali światowej powiązania pozyskania surowców mineralnych z efektami ekonomicznymi przedsięwzięcia gospodarczego.
Okres eksperymentów oraz próba stosowania wszystkich notowanych przez technikę świa
towąrozwiązań udowodnił niezbicie, że prowadzi to do likwidacji górnictwa lokalnego oraz braSekcja I
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zbytu produktów handlowych ze względu na ich wysoką cenę czyniącą paliwo
węglowe niekonkurencyjnym w stosunku do gazu, paliw płynnych a także energii elektrycznej
wytwarzanej z innych źródeł energetycznych niż węgiel.
Nowy model jednorodnego wzbogacania wdrażany do stosowania przez CMG KOMAG
w Gliwicach zakłada rozdział na frakcje:
- 0-0,5 mm poddawane flotacji,
-0,5-3 mm wzbogacane w osadzarkach cylindrycznych,
- 3-30 mm wzbogacane w osadzarkach miałowych,
- 30-80 mm wzbogacane w osadzarkach ziarnowych.
W przypadku węgla koksującego nie zakłada się wzbogacania ziarn większych od 80 mm,
natomiast dla węgli energetycznych przewiduje się wzbog.acanie ziarn powyżej 80 mm w istniejących płuczkach zawiesinowych. Proponowany rozdział klas ma ścisły związek z wdrażanymi do stosowania nowymi metodami wydzielania i lokowania odpadów w wyrobiskach
dołowych kopalń . Przyjmujemy, że po zaakceptowaniu koncepcji przez kopalnie oraz jednostki
nadrzędne droga odpadów będzie następująca:
- odpad gruboziarnisty (powyżej 80 mm) będzie wydzielony w podziemiach kopalń na instalacjach składających się z rusztów stałych, przesiewaczy oraz kruszarek bębnowych do selektywnego kruszenia,
- płynny odpad poflotacyjny wraz z kamieniem popłuczkowyro skruszonym do ziarna
20 mm będzie lokowany w wyrobiskachjako mieszanka samozestalająca,
- możliwe do zbycia frakcje odpadowe będą uzupełniająco sprzedawane jako grysy,
tłuczeń i niesort dla budownictwa lądowego.
Metody zawracania i lokowania gruboziarnistych frakcji są powszechnie znane oraz stosowane na szeregu obiektach górniczych. Nowościąjest lokowanie mieszanin odpadów płynnych
i stałych z powierzchni kopalń instalacjami rurociągów prowadzonych w saybie lub niezależ
nym otworem z powierzchni przygotowywanych w nowym mieszalniku.
Podstawowe rozwiązane przez CMG KOMAGoraz GEPEX Wodzisław zagadnienie dotyczyło przygotowania mieszaniny, która na czas transportu jest płynna natomiast po ulokowaniu
w wyrobisku zestala się wydzielając mniej niż 5 % wody do środowiska. Lokowanie odpadów
w pustkach poeksploatacyjnych stało się bardzo ważne w momencie konieczności dostosowania
się do przepisów z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz wdrożenia do stosowanie skutecznych i tanich technologii lokowania odpadów w wyrobiskach kopalnianych .
Mieszanina samozestalająca może być uzupełnieniem podsadzki gruboziarnistej, zastąpić
płynną podsadzkę piaskową lub być jedynym materiałem lokowanym w wyrobisku. Opracowana metoda polega na mieszaniu w specjalnym do tego celu skonstruowanym urządzeniu pompowo-wirnikowym komponentów zestalających się w ściśle określonym czasie po zmieszaniu.
Przedstawiony na rysunku l mieszalnik GP został skonstruowany w CMG KOMA G w oparciu o dane technologiczne firmy GEPEX Wodzisław oraz własne badania laboratorium przeróbczego Zakładu Maszyn Przeróbczych (rok 1997). Prototyp urządzenia wykonano w ramach
projektu celowego dofinansowanego przez KBN Warszawa gdzie Realizatorem projektu był
CMG KOMA G a Wykonawcą POWEN S.A. Zabrze.
Rozwiązanie jest oryginalnym pomysłem CMG KOMAG chronionym własnym zgłosze
niem patentowym P31 0790. Istotę działania w pełni obrazuje (rys. l) gdzie zaznaczono drogę
1meszanmy oraz sposób jej recyrkulacji wewnętrznej . Mieszalnik GP konstrukcji CMG
ku

możliwości
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Rys. l. Mieszalnik pompowo-wirnikowy GP
Fig. l . Pump-and-impcllcr mixer

KOMA G wytwarza mieszaniny z produktów odpadowych górnictwa, energetyki oraz produkcji
kruszyw płukanych i łamanych. Głównymi komponentami są odpady poflotacyjne, pyły i popioły, piaski, kamień popłuczkowy oraz żużle. Mieszanina sporządzona na bazie tych komponentów jest jednorodna dzięki procesowi mieszania z wewnętrzną recyrkulacją. Prototypowa
instalacja pracuje na KWK ZOFIÓWKA od 1997 roku do chwili obecnej , aktualnie została przejęta przez firmę EKO-JAS z Jastrzębia. Skład ziarnowy mieszaniny na instalacji przy KWK Zofiówka przedstawia się następująco :
Klasa ziarnowa [mm]
Wychód[%]
+10
0,2
10-6,3
0,1
6,3-3,15
0,5
3,15- 2
1,3
2-1
3,1
1-0,5
11,8
0,5-0,315
12,9
0,315-0,2
12,5
0,2-0,1
16,0
10,0
0,1-0,05
-0,05
30,8
Suma
100,00
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Podobne instalacje pracują na KWK Bielszewice i Budryk. W trakcie badań na kilku obiektach w przeciągu 2 lat wykonano szereg prób technologicznych, które pozwoliły na określenie
optymalnego stopnia zag((szczenia i ilości podawanych komponentów. W czasie prób z różnymi
materiałami komponentowymi główny nacisk położono na różnice w sedymentacji przy stosowaniu wody przemysłowej oraz zasolonej wody kopalnianej.
Efektem prowadzonych prac było uruchomienie instalacji na kopalni Jankowice, która bę
dzie przedmiotem oddzielnego omówienia. Uzyskany materiał badawczy jednoznacznie wykazał, że sedymentacja w przypadku zastosowania zagęszczonej solanki jest minimalnie przyspieszona- od 3 do 5%.
Pozytywne wyniki badań firm GEPEX Wodzisław i CMG KOMAG zaowocowały uruchomieniem w sierpniu 1999 roku stacji lokowania i dogęszczania odpadów na kopalni Jankowice. Schemat instalacji przedstawiono na rysunku 2.
Podstawowymi urządzeniami instalacji są:
- mieszalnik typu GP-KOMAG o wydajności 80-120 m 3/h
- wirówka dekantacyjna DMI-134x44- DecanterUSA
Proces przygotowania odpadów przebiega na tym obiekcie następująco: odpady z zagę
szczacza promieniowego tłoczone są do osadnika skąd pompa po ujednoliceniu tłoczy je do rozdzielacza. Z rozdzielacza odpady tłoczone są do wirówki a nadmiar mułu przelewem odprowadzany jest do osadnika. Z wirówki produkt odwodniony po rozcieńczeniu solanką trafia do
mieszalnika. Z mieszalnika odpady kierowane są dla potrzeb podsadzki. Nowa technologia jest
przyjazna dla środowiska poprzez:
- zużycie uzyskanej wody czystej w procesie technologicznym wzbogacania węgla,
- wykorzystanie odpadów poflotacyjnych oraz solanki dla potrzeb podsadzki, co pozwala
ograniczyć ilość odpadów wywożonych na składowisko odpadów kopalnianych.
Nowe urządzenie i sposób lokowania odpadów w wyrobiskach dołowych kopalni węgla
kamiennego spotkało sit( także z dużym zainteresowaniem w KGHM Polska Miedź S.A.
Zakład Wzbogacania Rud w Polkowicach, Instytucie Hefei w ChRL oraz w Rosji i Czechach.
Przemysłowe zastosowania predysponują nas do stwierdzenia, że możliwa jest produkcja
węgla oraz innych surowców w zamkniętym cyklu z całkowitym zagospodarowaniem odpadów
płynnych i stałych. Dodatkowy efekt ekologiczny to brak zrzutu zasolonych wód do naturalnych
cieków wodnych.
Literatura
Blaschkc S., 1972: Przeróbka mechaniczna kopalin. Wydawnictwo Śląsk.
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New methods of wastes location in the underground min e workings
Abstract
Implementing a homogenous processing model in a closed cycle production in the mining
plant is one ofthe methods for mining costs reduction in collieries. The idea which is realized
by the KOMAG Centre in Gliwice is based on the following technical and economical grounds
and criteria:
- selective mining which red uces the amount of wastes fraction in the run-of-mine,
- stone removal from run-of-mine in underground conditions,
- coal processingin homogenous system ofjigging washery,
-liquid and solid wastes location in the underground mine workings,
- production o f commerciał sizes of coal with accurately defined quality parameters,
- increasing output o f coal concentrate with a stable eontent of ash and su! fur.
Equipment and measures for the realization of s uch a production model in the mining plant
are: new integrated mining systems, dry stone removal station o f run-of-mine using a selective
crushing, processing plants enriching the feed in water, instalłation for wastes location in underground workings in the form o f self-setting mixture or coarse grain mixture.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
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Chodnikowy system eksploatacji węgla z lokowaniem kamienia
Słowa

kluczowe

Lokowanie kamienia- lokowanie odpadów- podsadzka sucha
Streszczenie
Analizując problematykę kosztów zagospodarowania kamienia dołowego, racjonalnym jest
lokowanie w najbliższym miejscu jego powstawania, tzn. selekcja skały płonej od węgla powinna odbywać się w miarę możliwości na dole kopalni.
Jednym z rozwiązań kopalni, mającym na celu czystszą produkcję, jest drążenie chodników
technologicznych w niebilansowej części pokładu węgla i lokowanie w nich mas skalnych bezpośrednio z wykonywanych chodników kamiennych. Prowadzone są również działania w celu
uruchomienia systemu ubierkowo-zabierkowego z podsadzką suchą, nad wdrożeniem którego
prowadzone są prace naukowo-badawcze. Chodnikowy system eksploatacji umożliwi wybieranie resztek pokładów bez pozostawiania "nogi" oraz lokowanie w zrobach kamienia lub innych odpadów. W rozwiązaniach tych zastosowano układ przenośników dostarczających lokowany materiał na szybki podajnik taśmowy zabudowany na korpusie podsadzarko-zwało
warki PZCh-1. W systemie ubierkowo-zabierkowym aktualne miejsce lokowania wyprzedzać
będzie przodek drążonego kolejnego wyrobiska chodnikowego o minimum 5 metrów z uwagi na
oddzielenie stref wpływu pracy maszyny urabiającej caliznę węglową od maszyny podsadzającej. Eksploatacja chodnikowym systemem pozwoli ulokować około 100 tys . ton na rok mas
skalnych oraz uzyskać z pozabilansowej części pokładów 90 tys. ton węgla.

l. Wstęp
Działalności

górniczej towarzyszy wiele skutków wywierających ujemny wpływ na środ o
wisko naturalne. Skutki te przejawiają się w powstawaniu w wynikueksploatacji pokładów węg
la, prowadzonej w Polsce w znacznej mierze systemami ścianowymi z zawałem stropu, szkód
górniczych na powierzchni i w obiektach znajdujących się na niej oraz we wzroście zdegradowanych i przekształconych terenów.
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Rządowe przepisy o ochronie środowiska (między innymi "Ustawa o odpadach" z dnia
27.06.1997 r.) wywierają ogromny nacisk na przedsiębiorstwa w kierunku zrestrukturyzowania
swej działalności tak, aby uwzględnić ekologiczne zarządzanie środowiskiem - "System Za-

rządzania Środowiskiem".

Brak miejsca i ciągle rosnące koszty składowania odpadów na powierzchni, przyjęta strategia rozwoju gospodarczego kraju preferująca ochronę i kształtowanie środowiska, stawia przed
górnictwem wttglowym określone wymogi dostosowania eksploatacji wttgla do wymagań ekologicznych. Jednocześnie wzrost uprawnień i odpowiedzialności przedsiębiorstw górniczych
powoduje zmiany w zakresie postrzegania roli decyzji na szczeblu kierowania przedsiębior
stwem. Decyzje te w coraz większym stopniu są zorientowane na kreowanie przyszłości, a nie
tylko na ocenę dotychczasowej działalności przedsiębiorstwa. W kopalni "Piast" prowadzona
jest eksploatacja węgla systemami ścianowymi z zawałem stropu, a poprzez wdrażanie proekologicznych rozwiązań technologicznych podejmowane są działania zmierzające do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

2. Charakterystyka KWK "Piast", sposoby zmniejszania ilości wydawanych
na powierzchnię mas skalnych z robót przygotowawczych
3 grudnia 1975 przekazano do eksploatacji 17-tązbudowaną w Polsce po 1945 roku kopalnię
wttgla kamiennego, o największym wówczas nie tylko w kraju planowanym docelowym wydobyciu 24 000 ton wttgla na dobę.
Kopalnia Węgla Kamiennego "Piast" w Bieruniu, bo o niej mowa, zajmuje obszar górniczy
"Bieruń" w południowo wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego . Jako jeden
z siedmiu zakładów-kopalń wttgla kamiennego wchodzi w skład Nadwiślańskiej Spółki Węg
lowej S.A., zajmując się wydobyciem i sprzedażą wttgla kamiennego, głównie dla potrzeb energetyki i ciepłownictwa . Eksploatacja węgla prowadzona jest systemami ścianowymi z zawałem
stropu na dwóch poziomach 500 m i 650 m.
W polskim górnictwie węgla kamiennego dochodzi do powstania odpadów poprodukcyjnych, których ilość szacuje się na poziomie 28% ogółu wydobycia. W kopalni "Piast" ilość ta
kształtuje się na poziomie około 14% wydobycia. Na ich udział w wydobyciu węgla kamiennego, oprócz geologicznych warunków w ścianach wydobywczych, wpływa również konieczność
drążenia znaczej ilości chodników kamiennych i kamienno-wttglowych.
Z uwagi na wprowadzanie czystszej produkcji oraz degradację środowiska naturalnego związaną
ze składowaniem kamienia na powierzchni, Kopalnia zagospodarowuje masy skalne z koniecznych
do wykonania wyrobisk korytarzowych kamiennych w specjalnie do tego celu wydrążonych chodnikach technologicznych w wttglu, prowadzonych w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Systemem, który KWK "Piast" wdraża, jest eksploatacją pokładu systemem ubierkowo-zabierkowym z lokowaniem kamienia. Jest on przeznaczony do lokowania kamienia i materiału
odpadowego, gdzie postęp kombajnu chodnikowego uzależniony będzie od postępu lokowania
przy użyciu podsadzarko-zwałowarki typu PZCh-1 . Nowa technologia deponowania odpadów
pod ziemią stanowi rozwiązanie alternatywne dla stosowanych dotychczas metod, z możliwoś
cią wypełniania pustek w górotworze materiałami poprodukcyjnymi. Dalszy rozwój techniki
może doprowadzić do zwiększenia wydajności podsadzania, obniżenia kosztów technologii ,
a także umożliwi składowanie różnych odpadów jako materiałów podsadzkowych.
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Świadomość ujemnego wpływu jaki wywierany jest na środowisko naturalne w wyniku produkcji węgla powoduje, że w kopalni prowadzony jest szereg działań ograniczającychjego skutki, do których jako najważniejsze zalicza się:
zmniejszenie stopnia zasolenia wód dołowych,
- oczyszczenie wód dołowych z izotopów radu 226Ra,
- wprowadzanie metod lokowania odpadów poprodukcyjnych (kamienia) na dole kopalni,
-rekultywacja terenów.
W ciągu 24 lat kopalnia wydobyła około 223 miliony ton węgla- należy do największych
i najnowocześniejszych kopalń węgla w Polsce i Europie. Udostępnione zasoby węgla umoż
liwiają prowadzenie wydobycia na niezmienionym poziomie przez okres około 50 lat.

3. Zagospodarowanie mas skalnych z wyrobisk kamiennych w specjalnie w tym celu
wykonanych chodnikach w niebilansowej części pokładu węgla
Dla przeprowadzenia analizy ekonomicznej określonych wariantów eksploatacji ·górniczej
jest ustalenie przewidywanego kształtowania się podstawowych czynników, mających zasadniczy wpływ na koszty działalności kopalni.
Do nich można zaliczyć m.in.:
opłaty z tytułu składowania kamienia na powierzchni,
- drążenie chodników technologicznych w węglu,
- transport kamienia na dole kopalni .
Jednym z rozwiązań zagospodarowania kamienia w kopalni "Piast" z jednoczesną produkcją
węgla, jest jego lokowanie w specjalnie do tego celu wydrążonych chodnikach technologicznych w węglu, prowadzonych w bezpośrednim sąsiedztwie koniecznych do wykonania wyrobisk korytarzowych kamiennych.
Analizując problematykę kosztów zagospodarowania kamienia dołowego, racjonalnym jest
jego lokowanie w najbliższym miejscu powstawania, czyli na dole . W 1998 r. rozwiązano problem mas skalnych powstających w wyniku drążenia chodników kamiennych, poprzez ich lokowanie w bezpośrednim sąsiedztwie. Lokowanie prowadzono w specjalnie wcześniej wydrą
żonym wyrobisku węglowym wykonanym w tej części pokładu, która nie była przewidziana do
eksploatacji (niebilansowa).
Koszty wykonania takiego wyrobiska zrekompensowane zostają wartością sprzedanego
węgla wybranego w trakcie jego drążenia. Z uwagi na krótki czas istnienia wyrobiska wykorzystano obudowę wielokrotnie regenerowaną.
Praktyczne zastosowanie wyżej opisanej metody po raz pierwszy zostało zastosowane przy
udostępnianiu partii Va, poz. 500 m, pokład 207 o grubości 3,1 m i upadzie 3°.
niezbędne

3.1. Wyrobiska i warunki
udostępnienia partii Va

wynikające

z projektowanego

Według założeń projektowych, dla udostępnienia partii Va konieczne
dwóch chodników kamiennych w w/w partii o długościach odpowiednio:
300m -w ŁP-10,
350 m -w ŁP-1 O.
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Dotychczasowa metoda przewidywała w takim wypadku wykonanie tymczasowej zała
downi wozów średnich i ich transport z poziomu 440 m na poziom 500 m szybem nr IV, a następnie wydanie na powierzchnię. Transport kamienia tym sposobem byłby trudny do wykonania z uwagi na ilość wydawanych wozów, do której szyb nr IV nie jest przystosowany. Dosypywanie kamienia na odstawę węglową z oddziałów G-II i G-III nie było możliwe .
Stąd propozycja ulokowania kamienia nową technologią wymagającą wykonania wyrobisk
w pokładzie 207 o grubości 3,1 m w odpowiednio dobranym sąsiedztwie drążonych chodników
kamiennych (w części pokładu nie przewidzianej do eksploatacji). Realizacja lokowania kamienia umożliwiła sprzężenie kombajnu chodnikowego z podsadzarko-zwałowarką PZCH
w wyrobisku węglowym za pośrednictwem odstawy taśmowej.
3.2. Prowadzenie i podsadzanie wyrobisk korytarzowych
Z drążonej pochylni kamiennej o długości około300m ulokowano urobiony kamień w specjalnie wydrążonym w węglu chodniku technologicznym 623 w celu uniknięcia :
zanieczyszczenia węgla kamieniem,
transportu kamienia na powierzchnię,
kosztów związanych z lokowaniem kamienia na powierzchni,
zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Urobiony kamień ładowany był za pomocą ładowarki i podajnika KB na przenośnik typu
"Skat" podwieszony na trasie jezdnej kolejki za kombajnem, następnie ze "Skata" urobek był
transportowany przenośnikami typu PTGM na podsadzarkę PZCh-1.
Lokowanie kamienia wykonywano za pomocą podsadzarko-zwałowarki chodnikowej
PZCh-1. Kamień służący do podsadzania podawano przez podajnik taśmowy na przesyp. Następnie za pomocą wyrzutnika taśmowego lokowany był w podsadzanym wyrobisku. Lokowanie kamienia odbywało się w całym przekroju wyrobiska dzięki szybkobieżnemu wyrzutnikowi
taśmowemu oraz ruchom wysięgnika w świetle wyrobiska.
Odrzwia obudowy chodnikowej nie były rabowane z uwagi na konieczność pozostawienia
prześwitu około 0,6 m od stropu dla celów wentylacyjnych.
3.3. Doświadczenia wynikające z prowadzenia lokowania kamienia
w chodnikach , z wykorzystaniem podsadzarko-zwałowarki PZCH-1
przenośnika taśmowego PTGM z zespołem wysięgnika przejezdnego
Na rysunku l przedstawiono podsadzarko-zwałowarkę chodnikową PZCh-1. a na rysunku 2
lokowania kamienia z przejezdnym wysięgnikiem. W pozycji wyjściowej
do lokowania podajnik taśmowy podsadzarki jest maksymalnie wyjechany do przodu (wózek,
na którym podwieszona jest stacja zwrotna podajnika znajduje się przy zderzaku ograniczającym początek toru jezdnego podajnika). Materiał do lokowania podawany jest przez wysięg
nik przejezdny przenośnika PTGM na podajnik podsadzarki, a następnie na taśmę ruchomego
wysięgnika maszyny, który rozrzuca materiał po całym przekroju chodnika. Podsadzarko-zwałowarka w miarę postępu lokowania stopniowo cofa się do tyłu, a podajnik taśmowy przemieszcza się po swoim torze jezdnym pod zespołem wysięgnika przejezdnego przenośnika
PTGM. Po wykorzystaniu całej długości roboczej podajnika przystępuje się do przekładki

przenośnik taśmowy do
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00

l.

Nap~d przenośnika

2. Zwrotnia

Gwarek-1000.

przenośnika

8. Blok linowy.

PTGM/2-75/ !000.

9. Wysi~gnik przejezdny.

3. Nap~d przeno śnika PTGM/2-75/!000

4. Zwrotnia zasobnika

10. Rozpory typu VaJent.

pętli co wego .

II. Szyny kolejki SKL.

5. Zasobnik pętlicowy .

12. Wózki kolejki SKL.

6. N ap~d zasobnika pętlicowego.

13. Blokada przejazdu wysięgnika.

7.

Kołowrót

EKO c-15.

14. Rozpory

nośne

trasy przenośn ika.

15_ Trasa linowa

Rys. 2.

Układ przenośnika taśmowego

do lokowania kamienia w chodnikach

Fig. 2. Scheme o f the bel t conveyor for was te rock packing in galleries
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zespołu wysięgnika przejezdnego. Po wykonaniu przekładki podsadzarka i przenośnik PTGM
gotowe są do rozpoczęcia kolejnego cyklu podsadzania. W sytuacji, gdy wózek zasobnika pętli
cowego osiągnie koniec trasy jezdnej należy dokonać wypięcia odcinka taśmy przenośnika
i przemieszczenia wózka na początek jego trasy jezdnej. System wysięgnika przejezdnego we
współpracy z podsadzarko-zwałowarką chodnikową PZCh-1 przedstawiono na rysunku 3.

H

14

9

:::::; :~;~~;:;:,·:~=~~;:;~~~,~~;~'~~~~~~~:::::::.~~;~~-{~~,~,~ ~?~:~~~~~ -~~;;t
--

l Podsad zarko-zwałowarka PZCh-1.
2. Podajnik

taśmowy

'! . Blokada koi1cowa tr"'y jezdnej.

l O. Zsypnia.

wysięgn ika .

11.

S. Tra~a szynowa dla podajnika.

Kołowrót

6. Konstrukcja nośna przejezdna dla podajnika .

D. Bateria
14 .

wysięgnika

Fig. 3. Thc system o f movablc

EKOe-15 .

12. Drążki dystanso\'/e wózków.

7. Stojaki ustalające położenie wysięgnika.

Rys. 3. System

'

8. Wózki jezdne konstlUkcji noś nej.

S\V-2

3 Wy s i~gmk przejezdny.

4. Trasa szynowa dla

-

do

bełt

współpracy

zraszająca .

Rurociąg

p.

poż.

z podsadzarko-zwałowarką PZCh-1

feedcr to cooperating with a backfilling machinc PZCh-1

Zespół wysięgnika może być eksploatowany przy nachyleniach chodnika ±15°. Trasa jezdna
przejezdnego wysięgnika PTGM wykonana jest z typowych elementów trasy podwieszonej kolejki spalinowej firmy "Scharf'. Trasęjezdną wysięgnika buduje sięjako tor dwuszynowy do osi
trasy przenośnika taśmowego we wzajemnej odległości 1400 mm. Długość trasy jezdnej obejmuje dwa toki szyn na długości konstrukcji przejezdnego wysięgnika oraz odcinek 12 m
(długość 4 szyn) niezbędny dla przejazdu wysięgnikiem o długość podajnika taśmowego.

3.4. Organizacja pracy
Obsadę

wyrobiska, w którym wykonywane jest lokowanie kamienia podsadzarko-zwało
stanowi pracownik z uprawnieniami do obsługi w/w urządzenia
wraz z pracownikiem uprawnionym do obsługi przenośników taśmowych i kołowrotów. Obsadę
uzupełniają elektryk i ślusarz, do których należy utrzymanie urządzeń w przodku i trasie transwarką chodnikową typu PZCh-1
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portu kamienia w pełnej sprawności technicznej. Operator podsadzarki lokował kamień do wysokości gwarantującej utrzymanie właściwej wentylacji w chodniku. W tym przypadku technologia ta ułatwiła :
l. Zagospodarowanie w pokładzie 207 w chodniku technologicznym 623 około 7000 tonkamienia, w chodniku technologicznym II około 4 100 ton bez wykonywania transportu poziomego i pionowego (bez konieczności budowy załadowni), co w tej części kopalni było trudne
do wykonania oraz około 4500 ton z chodnika zbiorczego 1185 w chodniku technologicznym
1203.
2. Sprzedaż około 17 000 ton węgla z wydrążonych wyrobisk technologicznych węglowych
z zasobów, które nie były uwzględnione do eksploatacji (w łatwy sposób dowiązano odstawę
urobku do odstawy z oddziałów wydobywczych).
4. Wykorzystanie systemu ubierkowo-zabierkowego do lokowania kamienia "u źródeł"

4.1. Dotychczasowy stan techniki
Stosowany system ·filarowo-zabierkowy powodował znaczne straty wybieranego złoża poprzez pozostawianie tzw. "nogi" pomiędzy kolejno wybieranymi zabierkami. Dotychczasowe
próby rozwiązania lokowania kamienia bądź innych materiałów polegały na stosowaniu lokowania w oparciu o technologie podsadzki pneumatycznej, stosowaniu maszyn działających na
zasadzie rozrzutnika kamienia lub podsadzania kamieniem ściany prowadzonej na zawał za pomocą przenośnika prowadzonego w części zawałowej sekcji obudowy ścianowej. W KWK
"Piast" rozpoczęto próby i prowadzone jest lokowanie kamienia maszyną PZCh-1 w chodnikach
techno- logicznych.
Przedstawione rozwiązanie przez Zakład Wzbogacania Wyrobisk Górniczych O BUDOMER
Sp. z o. o. określa sposób wybierania resztek pokładów nieprzerwanie po wzniosie, wąskimi pasami i pełnym przekrojem przy pomocy kombajnu chodnikowego. System ten przewiduje wykonywanie podsadzki za postępem prowadzonych robót wybierkowych.
Proponowane przez Kopalnię w dalszej części rozwiązanie jest zbliżone sposobem prowadzenia eksploatacji jednak z zastosowaniem innego typu obudowy z równoczesnym prowadzeniem lokowania kamienia lub materiałów, które wyprzedza front eksploatacji węgla w drą
żonym sąsiednim wyrobisku.
4.2. Cel

rozwiązania

Celem rozwiązania jest możliwość wybrania partii złoża z minimalizacją osiadania terenu
w porównaniu do wybieraniu pokładu na zawał. Wykonanie wypełnienia przestrzeni po wybranym węglu przez ulokowanie kamienia lub innego materiału zwiększy bezpieczeństwo obiektów chronionych na powierzchni terenu. Rozwiązanie pozwoli na wyeksploatowanie parceli
o nieregularnym kształcie, części zasobów pokładu, która uznana jest za część niebilansową.
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5. Minimalizacja ilości odpadów wydawanych na
systemu ubierkowo-zabierkowego

powierzchnię

przy zastosowaniu

Rezygnacja z wybierania parcel o nieregularnym kształcie podnosi straty złoża i ujemnie
na wyniki ekonomiczne kopalni , ponoszącej nakłady na zbadanie złoża, które obciążają
kosztami wydobywany węgiel. W polach, w których eksploatacja systemem ścianowym jest nieopłacalna, proponuje się zastosowanie wdrażanej w KWK "Piast" eksploatacji systemem
ubierkowo-zabierkowym. Występujące uwarunkowania geologiczne i górnicze przemawiają za
ubierkowo-zabierkowym systemem eksploatacji, jako uzupełniającym lub alternatywnym dla
systemów ścianowych. Eksploatacja systemem ubierkowo-zabierkowym węgla umożliwi wypełnienie pustki poeksploatacyjnej odpadami powęglowymi, poprawiając jego efekt ekonomiczny.
System ten jest przeznaczony do lokowania kamienia i materiału odpadowego, gdzie postęp
kombajnu uzależniony będzie od postępu lokowania przy użyciu podsadzarko-zwałowarki typu
PZCh-1 . Zarówno opracowanie nowatorskich technologii, jak i analiza ekonomiczna wcześniej
wspomnianeego przedsięwzięcia w całkowitym zakresie przeprowadzona została przez pracowników KWK "Piast". Kierownictwo kopalni podjęło decyzję o ich wdrożeniu oraz ujęciu zastosowania tych metod w planach produkcyjnych na dalsze lata.
Oprócz zmniejszenia ilości odpadów składowanych na powierzchni, system ubierkowo-zabierkowy umożliwi również wybranie partii złoża z minimalizacją osiadania terenu, która
występuje przy wybieraniu pokładu na zawał. Wypełnienie przestrzeni po wybranym węglu kamieniem lub innym materiałem zwiększy bezpieczeństwo obiektów chronionych na powierzchni. Rozwiązanie to umożliwi eksploatację tych części pokładów, którą uznano jako niebilansową i nieopłacalną do eksploatacji systemem ścianowym oraz lokowanie w ich zrobach kamienia i innych odpadów.
Na wprowadzenie i wdrożenie systemu kopalnia uzyskała pozytywną opinię KBN. Prowadzona jest ścisła współpraca z AGH w Krakowie w zakresie prowadzenia badań dla uruchomienia projektu.
wpływa

5.1. Technologia lokowania kamienia w zrobach systemu
ubierkowo-zabierkowe go
Sposób lokowania mas skalnych według proponowanego rozwiązania będzie polegał na wykorzystaniu mechanicznego transportu odpadów i lokowaniu ich w sposób ciągły w zrobach systemu ubierkowo-zabierkowego. Zastosowany zostanie układ przenośników dostarczających
lokowany materiał z wywrotu wozów na szybki podajnik taśmowy zabudowany na korpusie
podsadzarko-zwałowarki PZCh-1. Ostatni przenośnik taśmowy przed miejscem lokowania wykonany będzie jako przenośnik z zabudową napędu z tyłu jego trasy z przejezdnym wysięgni
kiem, umożliwiając w prosty sposób jego skracanie. Aktualne miejsce lokowania wyprzedzać
będzie przodek drążonego kolejnego wyrobiska o minimum 5 metrów, z uwagi na oddzielenie
strefwpływu pracy maszyny urabiającej caliznę węglową od maszyny podsadzającej. Lokowanie mas skalnych podsadzarko-zwałowarką PZCh-1 wykonywane będzie w pustej przestrzeni
chodników wydrążonych w węglu kombajnem chodnikowym AM-50, pasami ograniczonymi
stojakami drewnianymi z siatką MM lub płótnem podsadzkowym. W trakcie podsadzania
Sekcja I
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wcześniej wykonanego chodnika kontynuowane będzie drążenie kolejnego wyrobiska do podsadzania. Na rysunku 4 przedstawiono sposób prowadzenia eksploatacji systemem ubierkowo-zabierkowym z wypełnianiem zrobów kamieniem. Schemat systemu eksploatacji ubierkowo-zabierkowej przedstawiono na rysunku 5. Efekty z tytułu zastosowania powyższego systemu
zaprezentowano na rysunku 6.

SCHEMAT SYSTEMC Eh.-si-'OI.ATAC,JI
UBIERKOWO-ZABIERKOWEJ

POLE
EKSPWATACYJNE

Rys. 5. Schemat systemu eksploatacji ubierkowo-zabierkowej
Fig. 5. The open-end and short wall miningsystem

BDKT

BDKT

zysk finansowy

ochrona środowiska,
lokow nie kamienia u źródła

BKOKOJOCDY BIOLOGICZNY

WĘGIEL
SYirl'BlłBE:5PWA.TA.CJI

Uli!EltXOWO· UBD!ltXOWBJ

dodatkowe
miejsca
pracy

niskie
nakłady

finansowe

Rys. 6. Efekty z zastosowania systemu zabierkowo-ubierkowego
Fig. 6. Benefits ofthe open-end and short wall miningsystem
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5.2.

Korzyści wynikające

z

wdrożenia rozwiązania

l. Technologia ta pozwala na lokowanie mas skalnych praktycznie w miejscu ich powstania
wywożenia na powierzchnię. Obniża to ogólny koszt zagospodarowania kamienia z drą
żonych wyrobisk wykonanych w kamieniu.
2. Skraca drogę transportu kamienia na powierzchnię. Eliminuje załadownię oddziałową.
Skraca czas pracy szybów.
3. Przy nadprodukcji węgla kamiennego na rynku oraz przeroście zatrudnienia, omawiana technologia daje możliwość stworzenia nowych miejsc pracy przy lokowaniu kamienia na dole kopalni.
4. Specyfika podsadzania krótkotrwałych technologicznych wyrobisk węglowych pozwala
na wielokrotne wykorzystania obudowy nowej, jak również zregenerowanej nadającej się do
dalszej eksploatacji
5. Lokowanie kamienia na dole zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego,
a z punktu widzenia ekonomii pomniejsza koszty poniesione przez kopalnię z tytułu jego skła
dowania na powierzchni.
6. Nowa technologia umożliwia odzyskanie węgla z części pokładów nieprzewidzianych do
eksploatacji systemem ścianowym z powodów górniczo-geologicznych.
7. Może zostać uzupełnieniem lub alternatywą dla stosowanego powszechnie systemu
ścianowego o nieporównywalnie mniejszej kapitałochłonności .
bez

Literatura
[l] Karbownik A., 1995: Ochrona .\:roJowiska w górnictwie
Górnicze 6.

węgla

kamiennego w latach 1990- 1994.

Wiadomości

The gallery system of coal exploitation with rock packing
Abstract

Taking in to consideration making use ofunderground was te rock issue is rationally to place it
as near as possible from the seat where it is generated. This means that the coal and waste rock
selection should take place underground if at all possible. One of the solutions in the Piast
co !li ery in order to more elear production is driving technological galleries in unusable remains
of the coal seam with packing in there waste rock from driven rock galleries. They are also
worked on the open-end and short wall with rock packing mining system. Putting in to practice of
this system is subventioned by polish Research Committee. The system enables to get of coal
seams and packing o f waste rocks in gobs. The gallery system of coal exploitation with rock
packing enables to get remains of the coal seam without leaving a rib o f coal and packing was te
rocks in gobs. There is applied a conveyors system delivering packing material from wagon
tippler to fast bełt feeder mounted on a body ofbackfilling machine PZCh-1. The place offilling
in the open-end and short wall mining system advances the face of driving heading at Jeast 5
meters in case of separating influences of cutting and stowing machines. Driving the gallery
system o f coal exploitation mak es possible to place underground about l 00 thousand tonnes o f
waste rocks per year and get 90 thousand tonnes of coal from useless parts of coal seams.
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Henryk PA WEŁCZYK
KWK Katowicc-Kieofas, Katowiec

Badanie oddziaływania energii sejsmicznej na
i powierzchniowe
Słowa

środowisko dołowe

kluczowe

Energia sejsmiczna-

wstrząsy

górotworu- fale sejsmiczne

Streszczenie
W referacie analizowano zagadnienie wpływu energii sejsmicznej na środowisko dołowe
i powierzchniowe po zaistniałych wstrząsach, będących wynikiem działalności górniczej w wybranym modelu pod centralną częścią Osiedla Paderewskiego w Katowicach, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa powszechnego. Badano kierunki rozchodzenia się fali sejsmicznej
poprzez zainstalowane czujniki na powierzchni i zgłoszone uszkodzenia, analizując równocześnie skutki dołowe. Poddano również obserwacji oddziaływanie energii sejsmicznej w strefie
epicentralnej.

l.

Bezpieczeństwo

powszechne

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji pokładów tąpiących oraz zachowanie bezpieczeństwa powszechnego, zwłaszcza w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach górniczych, OUG zalecił w przypadku wystąpienia wstrząsów
wysokoenergetycznych o energii E :2: I os 1 każdorazowo przeprowadzenie rozpoznania i dokonywanie analizy rodzajów i zakresu ewentualnych szkód mogących powstać w obiektach powierzchniowych. Powyższe działania należało przeprowadzić z udziałem właścicieli obiektów
i w kontakcie z użytkownikami. W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego należało wstrzymać w całości lub w części ruch zakładu górniczego
oraz podjąć niezbędne środki zapobiegawcze. W przypadku zdarzenia mającego charakter katastrofy budowlanej należało stosować zasady postępowania określone w przepisach ustawy
z dnia 7lipca 1994 r . - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Nie było takiego przypadku.
Powołano - złożony ze służb zakładu - Kopalniany Zespół ds. Bezpieczeństwa Powszechnego, który składał się z zespołów: ds. geofizyki, ds. ratowniczo-gaśniczych , ds. budowlanych,
ds. gazowych oraz ds. deformacji. Opracowano szczegółowe regulaminy postępowania w sytuacji normalnej oraz nadzwyczajnej- wstrząs o energii E :2: l oS 1. Obowiązkiem dotyczącym powierzchni w sytuacji nadzwyczajnej było: wyznaczenie strefy epicentralnej wstrząsu na po-
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Tabela l . Zestawienie wstrząsów o energii E~ 5 · l 0 J pod centralną częścią Osiedla Paderewskicgo wraz z rej estracją ich wpływu na powierzchni(( w analizowanym

okrcsi~: od 1.08 . 1994 do 31.07.1998 r. (plus dodatkowe ź 19.05.1993 i 15.08 . 1995 r.)
4

Tablc l . Specification ofE :::_ 5 · 10 J cnergy seismic shocks under the central part of-+he 'Ósiedle Paderewskiego ' high-construction housing estate, including records of
their impacts on thc surface during thc examincd period: 1/08/ 1994 till 3 i /07/ 1998 (plus additional rccords on 19/0511993 and 15/08/ 1995).
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wierzchni, wyznaczenie strefy penetracji obiektów powierzchniowych, zgodnie z opracowanym
regulaminem praca Zespołów specjalistycznych w terenie. Dla celów analizy zamieszczono
w tabeli l, za okres 1.08.1994-31.07.1998 r. wszystkie wstrząsy z obszaru modelu o energii
E~ 5·104 1. Dla każdego, który wywołałjakikolwiek skutek czy oddziaływanie na dole lub powierzchni sporządzano rysunki w ilości 65. Dodatkowo zarejestrowano tąpania z granicy obszaru modelu z 15 .08 .1995 r. i z robót przygotowawczych z 19.05 .1993 r. [2]. Dla potrzeb
referatu zamieszczono 17 rysunków.
2. Wyznaczanie strefy epicentralnej ogniska wstrząsu na powierzchni.
Obserwacja kierunków zgloszeń skutków i przyspieszeń maksymalnych
na stanowiskach pomiarowych [2)
Do obliczenia promienia strefy epicentralnej (R) na powierzchni zastosowano wzór (l):
R=0,27VE

(l)

gdzie:
R [m] - promień strefy epicentralnej,
E [J) -wartość energii sejsmicznej .
przypadku zgłoszone skutki (nie wszystkie uznane, ale zawsze stanowiące inznacznie odbiegały odległością od strefy epicentralnej ogniska wstrząsu.
Na przykład dla wstrząsu z 25 .02.1996 r. o E= 2·10 6 J wyliczony promień strefy epicentralnej
wynosił około 34m, a zgłoszone od niej skutki były w odległości 360 i 200m. Z zestawu 45-ciu
sporządzonych rysunków do empirycznego zbadania tego problemu w referacie wykorzystano
rysunki l ,l a; 2, 2a; 3, 3a, 3b; 4, 4a, 4b; 5, 5a, 5b; 6, 6a; 7, 7a. Na rysunkach tych oprócz danych
charakteryzujących wstrząs zaznaczono kierunek i podano w metrach odległości miejsc
zgłoszonych skutków od strefy epicentralnej ogniska wstrząsu na powierzchni.
Minimalna odległość punktu obliczonej strefy epicentralnej od zgłoszonego skutku wynosiła 90 m (rys. l, l a). Wstrząs, który spowodował to zgłoszenie, spowodował również 5 innych
(z czego uznano dwa). Wyraźnie zaobserwować można ukierunkowanie zgłoszenia skutków
(prawie jeden adres), co pośrednio potwierdzałoby ukierunkowane rozchodzenie się fali sejsmicznej (E = 6 x 4, a1 2 = 44,25 mm/s 2, f0 = 10,5 Hz, ~f= 5,1 Hz, L= 3,3 sek.).
Maksymalna odległość środkowego punktu obliczonej strefy epicentralnej od zgłoszonego
skutku wynosiła 995 m (rys. 2,2a). I ten wstrząs spowodował równocześnie 4 inne zgłoszenia
(żadnego nie uznano) (E= 5 x 4, a1,2 = 24,2 mm/s 2, f0 = 8,2 Hz, ~f= 4,5 Hz, L= 2,7 sek.).
Równocześnie na podstawie przeprowadzonych obserwacji można stwierdzić , że obliczana
dla każdego wstrząsu strefa epicentralna tworzyła obszar o najmniej (lub wcale) odczuwalnych
wpływach fali sejsmicznej. Gdyby przyjąć emisję energii maksymalnej, jaką w projekcie dla
analizowanego modelu zakładała prognoza, a mianowicie E= 1·107 J, wówczas obliczony promień strefy epicentralnej (dla takiego wstrząsu) wynosiłby R = około 60 m. Minimalna odległość
zgłoszonego skutku od środka strefy epicentralnej wynosząca 90,0 m potwierdza (i to z dużą rezerwą) tę strefę potencjalnej "ciszy". N a analizowanych rysunkach obok oznaczonego kierunku
i odległości zgłoszenia skutków od obliczonej strefy epicentralnej ogniska wstrząsu podano
W
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Wstrząs zaistniały

w dniu 15 .05 . 1996 r. w rejonic

ściany

536a

Fig. l. Sl10ck on 15/05/1996 at thc longwall No. 536a arca

Rys. la. Rejon

wystąpienia wstrząsu

w dn . 15 .05 . 1996 r.

Fig. l a. Arca o f thc shock occurrcncc on 15/05/ 1996
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Rys. 2.

Wstrząs zaistniały

w dniu 24.10. 1996 r. w rejonic

ściany

534a

Fig. 2. Shock on 24/ 10/ 1996 at thc longwall No. 534a arca

Rys. 2a. Rejon

wystąpienia wstrząsu

w dn. 24.10.1996 r.

Fig. 2a. Arca o f thc shock occurrcncc on 24/ 1Ol 1996
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Rys. 3.

Tąpni<;cie zaistniałe

w dniu 15.08.1995 r. w rejonic

ściany

538/1

Fig. 3. Bump shock on 15/08/1995 at thc 1ongwall No. 538/1 arca

Rys. 3a. Rejon

wystąpienia tąpnięcia

w dn. 15.08. I 995 r.

Fig. 3a. Arca ofthc bump shock occurrcncc on 15/08/1995
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Rys. 3b. Schematyczny (prawdopodobny) kicrunek emisji i oddziaływania cz<;ści fali sejsmicznej wstrząsu- ściana 538/1
ta.]Jni<;cic o energii E= 4·1 06J z dnia 15.08. I 995 r. Godz. oos3; X= 18333 m; Y= -11150 m; Z = -40 l m (H = 660 m); (S3) a 1,2 = 115,80 mmfs2; f0 = 5,6 Hz;
M=3,1 Hz;t=4,5s
(stanowisko pomiarowe S3 znajduje si<; poza modelem- na

południc)

Fig. 3b. Diagrammatic (probable) direction o f scismic siwek wave part emission and impact propagation: longwall No. 538/1 area

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

~s:~

.m~x~",

() . /a~"' .,.lćettlfrllt!D . no pi>o.W.rr:/tłol'
/ ,vtBt(1.1

.

l

' r><.~1f.W1

.'

~z
Rys. 4.

Wstrząs zaistniały

w dniu 25.02.1996 r. w rejonic

ściany

536a

Fig. 4. Shock on 25/02/1996 at thc longwall No. 536a arca

Rys. 4a. Rejon

wystąpienia wstrząsu

w dn. 25 .02.1996 r.

Fig. 4a. Arca ofthc shock occurrcncc on 25/02/ 1996
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Rys. 4b. Schematyczny (prawdopodobny) kierunek emisji i oddziaływania części fali sejsmicznej

wstrząsu- ściana

536a

tąpnięcie o energii E= 2·106J z dnia25.02.1996 r. godz. 1500; X= 18103 m; Y =-11469 m; Z=-196 m (H= 476 m); (S3) a 1,2 = 111,90mm!s2; f0 =7,0 Hz;

M= 3,8 Hz; t= 4,3 s
(stanowisko pomiarowe S3 znajduje się poza modelem- na południe)
Fig. 4b. Diagrammatic (pro babie) dircction of seismic shock wavc part cmission and impact propagation : longwall No. 536a arca

Rys. 5.

Tąpnięcie zaishtiałc

w dniu 23.08.1997 r. w rejonic

ściany

537a

Fig. 5. Bump shock on23/08/1997 at thc longwall No. 537a arca

Rys. 5a. Rejon

wystąpienia tąpnięcia

w dn . 23 .08.1997 r.

Fig. 5a. Area o f thc bump shock occurrcncc on 23/08/1997
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Rys. Sb. Schematyczny (prawdopodobny) kierunek emisji i oddziaływania części fali sejsmicznej

wstrząsu- ściana

537a

tąpnięcie o energii E= 2·J06J z dnia 23.08.1997 r. godz. 802; X= 18056 m; Y= - 11417 m; Z= -290m (H= 568 m); (S4) a1,2 = 98,6 mmfs2 ; f0 = 8,1 Hz;

M= 4,2 Hz; t = 2,2 s
(stanowisko pomiarowe S4 znajduje się poza modelem- na zachód)

Fig. Sb . Diagrammatic (probable) direction ofseismic shock wave part cmission and impact propagation: longwall No. 537a area

Rys. 6.

Wstrząs zaistniały

w dniu 19.01.1998 r. w rejonie

ściany

537a

Fig. 6. Shock on 19/01/1998 at thc longwall No. 537a arca

Rys. 6a. Rejon wystąpienia

wstrząsu

w dn. 19.01.199.8 r.

Fig. 6a. Arca of thc shock occurrence on 19/01/1998
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Rys . 7. Wstrząs

zaistniały

w dniu 1.03.1996 r. w rejonic

ściany

536a

Fig. 7. Shock on 1/0311996 at thc 1ongwall No. 536a arca

Rys. 7a. Rejon

wystąpienia wstrząsu

w dn. 1.03 .1996 r.

Fig. 7a. Arca of thc shock occurrcncc on 1/03/1996
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również

kierunek i miejsce stanowiska pomiarowego, na którym zarejestrowano dla danego
przyspieszenie maksymalne (czerwone przerywane linie ze strzałką).
Kierunek przyspieszenia maksymalnego w większości pokrywa się z kierunkiem zgłoszeń
skutków. Na 21 odnotowanych przypadków w 7 (dla celów referatu zamieszczono 3) a mianowicie: l,la; 3,3a,3b; 5,5a,5b występuje brak zdecydowanej zgodności w tym zakresie, przy
czym w w/w przykładach występują nieznaczne różnice przyspieszenia maksymalnego a1,2
i stanowiska pomiarowego którego kierunek jest zgodny ze zgłoszonymi skutkami.

wstrząsu

3. Badanie związku kierunku zgłoszeń skutków (i kierunku a 1,2) na powierzchni
z kierunkiem skutków (lub tylko dynamicznym oddziaływaniem) na dole [2]
Dla przeanalizowania tego zagadnienia opracowano 28 rysunków. Na badanych przykładach
kierunek skutków (lub dynamicznych oddziaływań) dołowych jest odwrotny do kierunków
zgłoszonych skutków na powierzchni. Tylko na rysunkach 6,6a kierunek zgłoszonych skutków
na powierzchni ma ten sam wektor co stwierdzonych nieznacznych skutków (dynamiczne oddziaływanie) na ścianie 537a. Nie można wykluczyć w tym przypadku, że kierunek emisji fali
sejsmicznej, która spowodowała zgłoszenie skutków na powierzchni swoje zasadnicze "rozła
dowanie" miał nad zrobami ściany 537a, czyli na południe od ogniska wstrząsu. To potwierdzałoby zaobserwowaną we wszystkich pozostałych przykładach zasadę. Bliskość resztki krawędzi pokładu 504 może tylko stanowić dowód założenia. Niedokładność podsadzenia prawdopodobnych wyrw w II warstwie pokładu 51 O mogła sprzyjać spękaniom stropu.
Ważna z punktu widzenia czynionych obserwacjijest sytuacja przedstawiona na rysunkach
7, 7a. Co do kierunkowości rozchodzenia się "silniejszej" wiązki fali sejsmicznej zasada została
spełniona, nietypową sytuacją jest natomiast bliskość strefy epicentralnej na powierzchni
od miejsca ulokowaniaSTANOWISKA POMIAROWEGO (S2) i zarejestrowanego na nim trzeciego pod względem wartości przyspieszenia maksymalnego w analizowanym modelu, wynoszącego a1,2 = 109,86 mrn!s 2 - bez zgłoszenia skutków na powierzchni, mimo że wyznaczona strefa epicentralna znajdowała się pod wysokokondygnacyjnymi blokami (grubość
nadkładu w tym obszarze wynosi: 10-20 m). Jedną z przyczyn "nie zauważenia" tego wstrząsu
o energii 8·104 J, może być przy f0 = l 0,4 Hz, !1f= 4,2 Hz, czas jego trwania wynoszący 2, 7 sek.
Chociaż w czterech przykładach (w referacie zamieszczono jeden, rys. 2,2a), w których wartości
energii, częstotliwości i czasu są podobne, przyspieszenia natomiast o wiele mniejsze, miało
miejsce zgłoszenie skutków. Prawdopodobnym wyjaśnieniem tej sytuacji może być kąt "zaatakowania" przez ukierunkowaną falę sejsmiczną potężnych w końcu bloków mieszkalnych. Im
falajest bardziej "pionowa", a w tym przypadku taka sytuacja mogła zaistnieć, tymjej uderzenie
na budynek jest bardziej prostopadłe (czyli pod fundament), co przy energii 8·104 J nie
wywołało żadnych zgłoszeń (skutków). Niezależnie od mechanizmu rozchodzenia się fali, obliczona strefa epicentralna ogniska wstrząsu - pomimo zarejestrowania w odległości około
40 m od jej środka przyspieszenia a 1 2 równego 109,9 mrn!s 2 - okazała się, podobnie jak we
wszystkich badanych przykładach, st~efą bez skutków. (Dla energii E= 8·104 J wielkość promienia strefy epicentralnej ogniska wstrząsu na powierzchni wynosi: R = 0,2Tł.j 80 000 = 12m).
Zaobserwowana w analizowanym modelu zależność kierunkowości skutków na dole i powierzchni może być pomocna przy wyznaczaniu strefy penetracji w innych obszarach eksploatacji.
Sekcja I
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4. Wyznaczanie strefy penetracji po zaistniałym wysokoenergetycznym wstrząsie,
czyli w sytuacji nadzwyczajnej [2)
Ze względu na zakres koniecznej w takich przypadkach kontroli, po naniesieniu na mapę powierzchni X, Y wstrząsu i obliczeniu promienia strefy epicentralnej ogniska, należy ustalić na
podstawie kierunku skutków dołowych w stosunku do ogniska wstrząsu, czy też kierunku
zgłoszeń skutków na powierzchni, obszar koniecznej penetracji. Zawsze- a to wykazały przeprowadzone obserwacje- będzie to półkole (a nie jak dotychczas, okrąg), czyli dwukrotnie
mniejszy obszar do kontroli.
W pierwszej podstawowej fazie ustalania strefy penetracji najmniej przydatne mogą być rejestrowane wartości przyspieszeń, ze względu na okres ich uzyskania (np. noc), Niemniej powinny one być przeanalizowane i na ich podstawie poczynione ewentualne korekty strefy
penetracji. W wielu przypadkach kierunek i obszar penetracji będzie można ograniczyć do kąta
znacznie mniejszego niż 180°. Z uwagi na duże znaczenie praktyczne w przypadkach eksploatacji pokładów tąpiących w rejonach zabudowanych (niekoniecznie tak gęsto jak Osiedle Paderewskiego) oraz ze względu na bezpieczeństwo powszechne (gazociągi, kanalizacja itp.) zagadnienie to wymaga dalszych obserwacji.
W przypadku analizowanego modelu wyznaczona strefa penetracji mieści się w półkolu, którego promień wynosił < l 000 m, przy czym jest on skrócony od punktu strefy epicentralnej
ogniska wstrząsu o około 60 m (wielkość promienia strefy epicentralnej ogniska wstrząsu dla
Emax prognozowanego l ·10 7 J, chociaż minimalna odległość zgłoszenia skutków od punktu
strefy epicentralnej dla analizowanego modelu wynosiła 90,0 m). Kierunek półkola natomiast
byłby zależny od kierunku zgłoszenia na powierzchni albo kierunku potwierdzonych skutków
lub tylko dynamicznych oddziaływań na dole.
S. Stwierdzenia i wnioski
l. Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji pokładów tąpiących oraz zachowanie bezpieczeństwa powszechnego, w przypadku wystąpienia wstrząsów wysokoenergetycznych o energii E :;::: l 0 5 J należało każdorazowo przeprowadzić rozpoznanie i dokonywanie
analizy rodzaju i zakresu ewentualnych szkód w obiektach powierzchniowych.
2. Po wyznaczeniu punktu (x, y), a następnie strefy epicentralnej ogniska wstrząsu na powierzchni ze wzoru R = 0,27 ifE każdorazowo stwierdzono, że miejsca zgłoszonych skutków
były znacznie oddalone od wyznaczonej strefy, dlatego po zaistniałych wstrząsach o E:;::: 105 J
penetracja obejmowała praktycznie całe Osiedle Paderewskiego. Stanowiło to duże utrudnienie
i wywoływało określoną niechęć części mieszkańców.
3. Badając zagadnienie oddziaływania fali sejsmicznej na powierzchnię stwierdzono,
że maksymalna odległość punktu obliczonej strefy epicentralnej od miejsc zgłoszonych skutków
wynosiła 995 m, a minimalna 90 m.
4. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji w analizowanym modelu można stwierdzić,
że wyznaczona dla każdego wstrząsu o energii E:;::: 5·104 J strefa epicentralna na powierzchni
tworzyła obszar o najmniej (lub wcale) odczuwalnych wpływach fali sejsmicznej, ponadto
znaczna część takich wstrząsów była odczuwana przez mieszkańców.
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=

5. Przyjmując z prognozy Emax 1·107 J i wyliczając dla niej promień strefy epicentralnej
wynoszący R = - 60 m i porównując go z minimalną odległością zgłoszonych skutków wynoszącą 90 m od środka tej strefy potwierdzają się obserwacje z punktu 4.
6. Kierunek przyspieszenia maksymalnego w większości pokrywa się z kierunkiem zgłoszeń
skutków na powierzchni. Tam gdzie brak w tym zakresie zdecydowanej zgodności , występują
nieznaczne różnice przyspieszenia maksymalnego (al,2), a zarejestrowanego na stanowisku pomiarowym, którego kierunekjest zgodny ze zgłoszonymi skutkami.
7. Porównując kierunki zgłoszeń skutków i kierunki przyspieszeń składowych maksymalnych na powierzchni z kierunkiem skutków na dole stwierdzono ich odwrotne występowanie .
8. Powyższa obserwacja może być bardzo pomocna przy wyznaczaniu strefy penetracji
po wysokoenergetycznych wstrząsach. W przypadku analizowanego modelu wyznaczona strefa
penetracji mieściła się w półkolu, którego promień wynosił < l 000 m, przy czym jest on skrócony od punktu strefy epicentralnej ogniska wstrząsu o ~ 60 m.
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Studies of seismic energy impact on underground and surface environment
Abstract
The paper presents studies of seismic energy impact on underground and surface environment that follow shock bump occurrence being an effect of mining operations at the model under
the central part ofthe 'Osiedle Paderewskiego ' high-construction housing estate in Katowice, in
. respect of generał public safety preservation.
Directions of seismic wave propagation were studied by means of sensors installed on the
surface and examining damage c!aims, investigating simultaneously effects underground.
Seismic energy interaction at the epicentre zone was also examined.
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Kształtowanie się aktywności

i intensywności energii sejsmicznej
z rozkładem na dni robocze i postojowe z uwzględnieniem zastosowanej
profilaktyki aktywnej
Słowa

kluczowe

Eksploatacja

węgla- aktywność

sejsmiczna- profilaktyka przeciwtąpaniowa

Streszczenie
Badano czteroletni okres eksploatacji górniczej w modelu złożonym z pięciu ścian wydobywczych prowadzonych w I warstwie pokładu 51 O z podsadzką hydrauliczną usytuowanych
pod centralną częścią osiedla mieszkaniowego im. l. Paderewskiego w Katowicach. Na potrzeby
referatu przeprowadzono analizę kształtowania się aktywności (N), intensywności (E) oraz
energii średniej z podziałem na dni robocze i dni postojowe z uwzględnieniem prowadzonej profilaktyki aktywnej.
l. Model obserwacji [4]

Obserwacje prowadzono w modelu obejmującym 5 ścian eksploatacyjnych w I warstwie
510 z podsadzką hydrauliczną w okresie od 1.08.1994 do 31.07.1998 r. Front wydobywczy podzielony został na 2 bloki: tzw. wschodni- ściany 535a-534a oraz zachodniściany 536a-537a-538/la. Podstawowe parametry przodków przedstawiały się następująco:
- wysokość wybierania [m]
2,3 (2,5),
- krok podsadzki [m]
1,8 (2,4),
- maksymalny dobowy postęp [rnldobę]
1,8 (2,4),
30,0 (50,0),
- maksymalny miesięczny postęp [mim-c]
- maksymalny kwartalny postęp [mikw.]
108,0,
- minimalny miesięczny postęp [rnlm-c]
10,0,
- odległości między ścianami:
• w blokach [m]
200-250,
• między blokami [m]
250-350,
• między śc. 538/la-537a
generalnie> 60,0 <120m
(w początkowym okresie> 15 m, zaś końcowym
-poza modelem- ściana 537a wyprzedziła ścianę 538/la).
pokładu
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School o f Underground Mining 2000

Rys. l.

Początck

eksploatacji w badanym modelu

" pilotującą" ścianą

535a. Data rozpocz((cia analizy- O1.08.1994 r.

Fig. l . Start o f mining operalians at the model with a ' pilot' longwall No. 535a. Study commencement date:
01 /08/ 1994

Rys. 2. Wyjście eksploatacji "za mykającą" śc ianą 537a spod pozostawionych resztek pokładu 504 i 50 l
- obniżenie aktywności sejsmicznej obszaru. Data zakończenia analizy 31.07. l 998 r.
Fig. 2. Exit ofmining opcrations with a 'c losing' longwall No. 537a from undcr ungottcn rcmains ofthe 504 & 501
scams. Reduction o f scismic activity at the arca. Study complction da te : 31/07/1998
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School ofUnderground Mining 2000
Pokład

51 Ozaliczony został w tym rejonie do III stopnia zagrożenia tąpaniami, III i I kategorii
metanowego, IV i III grupy samozapalności (duża skłonność do samozapalenia).
Obszar modelu posiadał bogatą "przeszłość" działalności górniczej gdzie w różnym zakresie
i czasie pozostawiono szereg krawędzi i resztek pokładów wyżej zalegających , przede wszystkim: 416,418, 501 i 504, powodujących wzrost zagrożenia wstrząsami górotworu i tąpaniami
(rys. 3). Ponadto nad pokładem 510 i pokładem 501 znajdują się warstwy piaskowca grubości
około 20,0 m, natomiast nad pokładem 416 od 80 do 130 m.
Całość przedmiotowego pola zlokalizowana była pod wysoko zurbanizowanym osiedlem
mieszkaniowym im. l. Paderewskiego w Katowicach (rys. l i 2).
zagrożenia

2. Charakterystyka eksploatacji z uwzględnieniem prowadzonej profilaktyki aktywnej (41
Dla scharakteryzowania przeprowadzonej eksploatacji opracowano tabele l, 2, 3, 4 i 5. Tabela l
przedstawia dane charakteryzujące front eksploatacyjny modelu i zastosowanej w nim profilaktyki
aktywnej. Wyliczono wskaźniki sejsmiczne. Podano zużycie MW i ilość wtłoczonej wody.
W tabeli 2 podano ilości wyemitowanej energii sejsmicznej z dni obłożonych, postojowych
i ze strzelań profilaktycznych, zarówno z poszczególnych ścian modelu jak i z modelu. Podano
również Emax i wyliczono procent rozładowanej energii. Analizując strzelania MW wprowadzono nazwę "strzelanie profilaktyczne całkowite", definiując je jako wszystkie strzelania profilaktyczne (czyli całkowite), które przeprowadzono na danej ścianie. Zamieszczono tutaj także
całkowitą ilość zużytego MW i wielkość wydobycia.
W związku z tak dużym udziałem aktywności i intensywności energii sejsmicznej z dni postojowych oraz wpływu jakie na ograniczenie zagrożenia wstrząsami górotworu i tąpaniami
mają strzelania profilaktyczne, opracowano tabelę 3. Analizowane strzelania profilaktyczne to
wydzielone ze strzelań profilaktycznych całkowitych te, które miały miejsce w przypadku doby
i więcej dni postoju (od l doby do?:: 62).
W analizowanym modelu nawadnianie było stałym elementem profilaktyki aktywnej stosowanymjako metoda uzupełniająca do metod w których używano MW.
Prowadzono nawadnianie wyprzedzające (otworami 50-l 00 m długości) z chodników
przyścianowych, uwzględniając prędkość postępu frontu ścianowego. Nie na wszystkich odcinkach pól eksploatacyjnych udawało się zniwelować kolejnym zatłaczaniem wody w caliznę
proces osuszania pokładu. Przy wymogu stosowania otworów do nawadniania poza strefą szczególnego zagrożenia tąpaniami (której długość w modelu wynosiła od 40 do 180 m) i przy wolnym postępie ścian (10-50 m/m-c; średnio dla całego obszaru około 23m/m-c) były odcinki
pola, na których przekraczano okres 3 miesięcy pomiędzy kolejnymi zatłaczaniami wody w caliznę. W prowadzonej profilaktyce przez nawadnianie przestrzegano zatem zasad podanych
w instrukcji [2], lecz ze względów techniczno-organizacyjnych na pewnych odcinkach pól
ścianowych nie były w pełni zrealizowane wynikające z niej ustalenia (nie wykonywano nawadniania z frontu ścianowego). Uniemożliwiło to przeprowadzenie pełnej analizy.
Dlatego autor przeanalizował aktywność i intensywność sejsmiczną w trakcie sarnego tłoczenia wody
w caliznę pokładu. Próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w trakcie sarnego procesu zatłaczania
wody następuje wzrost, czy też spadek aktywności i intensywności energii sejsmicznej w modelu?
Dane wynikające z analizy i'rejestracji zebrano w tabeli 4. Dla każdej ściany modelu i samego modelu podano: dni robocze, dni postoju, aktywność i intensywność sejsmiczną w dni po308
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Tabela l . Zestawienie

aktywności

i intensywności energii sejsmicznej

śc i an

modelu i modelu wraz z podaniem charakterystycznych parametrów i wskaźników

Table l . Spccification o f seismic encrgy activity and in tensity at the model and model 's longwalls, including spccification o f charactcristic paramcters and indexes

Ściany

[ściano-

[dni]

dni]

l

2

l: N

3

l:E · 106
[J]

Emax

[J]

4

5

535a
1035

1035

4295

17,27

534a
1006

1006

! 879

5,45

3x6
l

X

5

(2razy)

536a
! 065
537a
912
538/la
883
Model
1461

!065

1896

6,29

2x6

912

1312

4,22

2

960

2,08

9x4

883

4901

10342

35,31

X

5

3x6

Data
godz.

Pow.
odsłon.

Wyd obycie
[m']

Il ość

zu-

żytego

MW
[kg]

Il ość
WAS 1
wtloczon. [Nim3]
wody
X 1000
[m']
3:8

WAS,
[Nim']
X 1000
3: 7

WAS,
[N/dni]
3: l

WIS
[J/N]
4:3

WES 1
[J/ m3 ]
4:8

WES,
[Jim 2]
4:7

WES 3
[J/dz]
4: l

WPMw
[kg!m 3]
9:8

WPw
[11m3]
l O :8

Emax

stropu
[m']

6

7

8

9

lO

ll

12

13

14

15

16

17

18

19

202727

500735

10949

2827

9

21

4

4021

34

85

16686

0,02

5,6

!50103

367752

7563

2483

5

!3

2

2900

15

36

5417

0,02

6,7

l ! 256 !

272398

8375

2568

7

17

2

33 18

23

56

5906

0,03

9,4

76438

181923

19905

2022

7

17

l

3216

23

55

4627

O, l l

11 ,0

50628

120496

8133

870

8

19

l

2167

17

41

2356

O,o?

7,2

592457

1443304

54925

10770

7

17

7

3414

24,5

59,6

24168

0,04

7,5

28.01.95
03:27
13 .09.95
02:21
25 .02.96
15:00
23.08.97
08:02
30.08.96
05:55

Objaśnienia:

~

\0

WAS 1 - wskaźnik aktywności sejsmicznej (średn ia ilość wstrząsów na m3 wydobycia) [Nfm3] x 1000
WAS 2 - wskaźnik aktywności sejsmicznej (średnia ilość ws trząsów na m 2 odsłoniętego stropu) [N/ m2] x l 000
W AS 3 - wskaźnik aktywności sejsmicznej (średnia ilość wstrząsów na dobę) [N /dz ień)
WIS = Eś rcd - wskaźnik intensywności energii sejsmicznej (średnia wielkość energii sejsmicznej) (J/N]
WES 1 -w skaźnik energii sejsmicznej (ś rednia w ielkość energii sejsmicznej na m3 wydobycia) [J/ m 3]
WES 2 - wskaźnik energii sejsmicznej (średnia wielkość energii sejsmicznej na m2 ods łoni ętego stropu) (J/m2] (tzw. gęs t ość)
WES 3 - wskaźnik energii sejsmicznej (średnia wielkość energii sejsmicznej na dobę) [J/dzicń)
WPMw - wskaźnik profilaktyki aktywnej przy pomocy strzelań MW w kg na m3 wydobycia [kg/m 3]
WPw- wskaźnik profilaktyki aktywnej przy pomocy nawadniania w litrach na m3 wydobycia [litry/m3 ]
[dni] oznacza żywotność śc i any (modelu) od początku do zakończenia eksploatacji (analizy).
[ścianodni ] dla ścian [ śc ianodni =dni], natomi ast dla modelu stanowią sumę żywotności w dniach z poszczególnych ścian w okresie analizy.
W anali zie uwzględniono wszystkie wstrząsy energii sejsmicznej o wartości l 02 J.

'"O

o
~

~-

~.
N

o
o

o

o

Tabela 2. Zestawienie aktywności i intensywności energii sejsmicznej z dni obłożonych, postojowych i strzelań profilaktycznych całkowitych w poszczególnych ścianach
modelu i w modelu
Table 2. Specification o f seismic encrgy activity and intensity at the model & model' s individuallongwalls on workdays & standstill days and while overall preventive
shooting operations
Żywotność model u: 1.08.1994- 3 1.07. 1998 - 1461 dni

z dni
[Ściany
[robodni]
czadni)

obłożonych

LN

(roboczodni)

LE-10

6

z dni postojowych
%

Emax

[J]

[J)

razład

energii

[dni postoju)

LN

LE·I0
(J)

6

%
E max

[J]

l

2

3

4

5

6

7

8

9

535a
1035

658

3742

ł3 ,96

3x6

81

377

443

ł , 85

7

534a
1006

595

1561

4,47

l

5

82

411

186

536a
1065

492

l46ł

3,04

8x4

48

573

280

537a
912

X

ze

razład

LN

energii

strze l ań

LE·l0 6
[J]

Emax

[J)

ra zład

LStrzel

energii

LMW
[kg]

śred

mw

LN

l strzel
[kg]

LE· I0 6
(J]

Em<~:"i

[J]

Suma
wyd obycia
węg la

C/)

o

15

16

17

18

19

20

21

22

g

5

8

łOI

10949

108

4295

17,27

3 x6

500735

o
.....,

0,6

8x 4

11

128

7563

60

1879

5,45

l

5

367752

0,5

3

8

123

8375

69

1896

6,29

2x 6

272398

12

13

5

11

l łO

1,46

7

0,38

9x4

7

132

2,75

2x6

44

!55

X

(całkowitych)

%

11

lO

profilaktyc zn ych

14
X

~

c::s

Q..

X

4

X

~

a§
Q..

3::

340

831

2,02

7

X

4

48

572

238

1,0

2x5

24

243

1,2

8x 4

274

28

19905

70

1312

4,22

2

X

5

181923

§:
::s

OQ

538/ la
883

301

666

1, 19

9x4

57

582

131

0,25

2x4

12

163

0,64

9 x4

32

Model
1461

2386

826 1

24 ,68

3x6

70

2515

12 78

6,23

2x6

18

803

4,4

7

12

X

5

N

226

8 133

37

960

2,08

9x4

120496

852

54925

64

10342

35,3 1

3x6

1443304

:

Objaśnieni a:

W
~

c;·

::s

(dni] - oznacza żywotność ściany (modelu) od rozpocz~ci a do zakończenia eksploatacji (analizy),
[roboczodni) - oznacza ilość obł ożeń ściany do wydobycia (ścian w modelu) w okresie żywotności (analizy),
(dni postoju]- oznacza dni bez obłożenia ściany (ścian w modelu),
do strzelań profilaktycznych zaliczamy wyemitow aną energi ą sejsmic zną mającą miejsce od momentu strzelania (wraz z
do chwili wejścia załogi na przodek, np . 5°0 - strzelanie, 8° 0 - wejście załogi na ścian".

e nerg ią strzel ań)

o
o

o

Tabcł a

3. Zestawienie

a ktywn ości

i

i nte ns ywn ości

charak terys tyką s trzelań

energi i sejsmicznej z dn i postojowych wraz z

profi laktycznych w mode lu

Table 3. Specification o f scismic cnergy activi ty and intensity at the model on standstill days, including characteri stics o f prcvcnti vc shooting operations
Wyszczególnienie
[dni
postoju]

w

......
......

suma
postojów

Z dni postojo wych doba

LN

LE·I0 6

[ ścian o dn i ]

Ema...
[J]

strz elań

Ze

WIS
J/N
4:3

WES 3

WAS,

[l/dzień]

[N /dz i eń]

4:2

3:2

LN

LE· 10
[J]

6

profilaktycznych doba

Emu
[J]

WIS
J/N
10:9

WAS 3

WA S 3

[l/dz i eń]

[N/dzień]

10:2

9:2

Il oś ć

MW
[kg]

strze l ań

Średnia
ilość kg
MW na
l strzel.

l

2

3

4

5

6

7

8

9

lO

II

12

13

14

15

16

17

l

181

105

0,4 18

2x5

398 1

2309

0,58

63

0,294

8x4

4667

1624

0,35

3530

60

59

2

698

467

2,068

7x 5

4428

2963

0,67

11 4

0,463

8x4

406 1

663

0, 16

8 187

106

77

3

38 1

165

0,298

2x4

1806

782

0,43

50

0,19

l

X

4

3800

497

0,13

4007

56

72

4

292

150

0,36 1

3x 4

2407

1236

0,5 1

35

0,099

7

X

3

2829

339

0, 12

2844

31

92

5

250

86

0,188

8x4

2186

75 2

0,34

23

0, 139

6x4

6043

556

0,09

1803

26

69

6

2 16

84

0,152

5x4

1809

704

0,3 9

29

0, 117

4x4

4034

542

0,13

1655

24

69

7

70

17

0,024

2

X

4

141 2

343

0,24

6

0,042

3x4

7000

600

0,08

470

5

94

8

72

16

0,111

3

X

4

6938

1542

0,22

3

0,0 1

4x3

3333

139

0,04

230

3

77

9

54

19

0 ,034

5x3

1789

630

0,35

5

0,0 1

4 x3

2000

185

0,09

3 19

7

46

lO

30

25

2,078

2x6

83120

69267

0,83

2

0,0 11

l

4

5500

367

0,07

120

l

120

11 -20

160

56

0, 137

5

4

2446

856

0,35

9

0, 11 2

9x4

12444

700

0,06

734

12

61

21-62

36

75

0,357

7x4

4760

99 17

2,0 8

-

-

-

-

62

75

13

0,004

2x3

308

53

0,17

3

0,01 4

8

3

4667

187

0,04

787

3

262

Razem

2515

1278

6,23

2

48 75

2477

0,51

342

1,501

9x4

4389

597

0,14

24686

334

74

X

X

6

-

X

-

X

-

-

I.;J

N

Tabela 4. Zestawienic

aktywności

i

intensywności

energii sejsmicznej w

ścianach

modelu i w modelu z dni postojowych, w tym z nawadniania, parametry nawadniania

Table 4. Spccification ofscismic energy activity and intensity at thc model and modcl 's Jongwalls on standstill days, including rcsults ofwatcring operations; watering
operation paramctcrs
Wyszczególnienie

Z dni postojowych

W tym z nawadniania
Ilość

Średnia
ilość

Średnic

Wydobycie
[m3]

%wtłocz.

[dni]

[roboczodni]

[dni
postoju)

rN

LE·10 6 [J]

Emax

Na wadnianie
[godz.]
[dni]

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

658

377

443

1,85

7x4

1031
43

4

0,005

3X3

2827

2,74

62

500735

0,56

595

411

186

0,38

9x4

2262
94

-

-

-

2483

1,1

72

367752

0,67

492

573

280

2,75

2x6

1650
69

l

0,009

9x3

2568

1,6

61

272398

0,94

340

572

238

1,00

2x5

1915
80

2

0,002

I

3

2022

1,05

56

I81923

1,I

301

582

I3I

0,25

2x4

738
3I

I

0,0008

8x2

870

I ,18

63

120496

0,72

2386

2515

1278

6,23

2x6

7596
317

8

-0,017

9x3

10770

1,42

63

1443304

0,75

ściana

535a
1035
534a
1006
536a
1065
537a
912
538/Ia
883
Model
1461

wtłocz.

rN

LE·I0 6 [J]

Emax

wody
[m3]

X

wtłocz

wody
[m3/godz]

ciśnienie

wody
[atm]

wody
w stos.
do wydob.

Szkoła

Tabela 5. Porównanic

aktywności

Eksploatacji Podziemnej 2000

i intensywności energii sejsmicznej w ścianach modelu i w modelu w czasie bez
nawadniania i w okresie tłoczenia wody

Tablc 5. Comparison of seismic cncrgy activity and in tensity at the model and model's longwalls w hi le
watcring-frec operations and watcr injcction
Krotność

spadku aktywn. N
z czasu nawad. w stosunku
do czasu bez nawadniania

Czas postoju
[dni)

Nazwa
ściany

Krotność spadku emisji E
z czasu nawad. w stosunku
do czasu bez nawadniania

bez nawadniania

z nawadnianiem

rzeczywista

równoważna

rzeczywista

równoważna

l

2

3

4

5

6

7

535a

334

43

110

14

369

47

534a

317

94

536a

504

69

279

38

305

42

537a

492

80

118

19

499

81

538/la

551

31

130

7

312

18

Model

2198

317

159

23

365

53

W ścianie 534a w okresie 94 dni nawadniania ani razu
nic wystąpił wstrząs górotworu o energii E =>102 [J)

stoju- wydzielono z nich czas samego wtłaczania wody i podano, jak kształtowała się wtedy
aktywność i intensywność sejsmiczna. Dla obydwu przypadków odnotowano Emax· Podano również: ilość wtłoczonej wody, średnią wydajność tłoczenia wody, średnie ciśnienie wody, wydobycie i procent wtłoczonej wody w stosunku do wydobycia.
Obserwując w tabeli 4 uzyskane wyniki stwierdzono znaczny spadek zarówno aktywności,
jak i intensywności energii sejsmicznej w czasie procesu wtłaczania wody w caliznę węglową.
Także w zakresie Emax wyemitowanej w czasie postoju bez nawadniania i z nawadnianiem
wystąpiła wyraźna różnica (dla modelu trzech klas energetycznych l 06-10 3 J) na korzyść w sensie jej obniżenia- w czasie postoju z wtłaczaniem wody. Powyższa prawidłowość dotyczyła każdej ze ścian modelu.
W tabeli 5 przedstawiono krotność spadku aktywności N i intensywności E energii sejsmicznej z czasu tłoczenia wody w caliznę w stosunku do czasu postoju bez nawadniania.
Oprócz krotności spadków rzeczywistych wyliczono również równoważne uwzględniające róż
nice czasów postoju ścian bez nawadniania i z nawadnianiem.
3. Wyniki obserwacji [4)
Analizie poddano aktywność N, intensywność E oraz energię średnią Eśred. energii sejsmicznej z poszczególnych ścian modelu i z modelu. Powyższe wartości rozdzielono na uzyskane
z dni roboczych, z dni postojowych (z podziałem na okres bez nawadniania i z nawadnianiem)
oraz ze strzelań profilaktycznych (bez doby postoju oraz przy dobie i więcej dni postoju).
Wykorzystując wybrane dane z tabell-S sporządzono tabelę 6 i na jej podstawie opracowano rysunki 4-9.
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Tabela 6. Zestawienic a ktywności , in ten s ywności oraz średniej wielkości wstrząsu energii sejsmicznej w ścianach
modelu i modelu z dni roboczych , postojowych bez nawadniania i z nawadnianiem, ze strzelań profilaktycznych bez
doby pos toj u oraz z doby i więcej dni postoju
Tablc 6. Spccification o f scismic cncrgy activ ity, in tensity and averagc-size impulsc o f scismic cncrgy at thc model
and modcl 's longwalls on workdays, on standstill days with andlor without walcring opcrations, and whcn
prcvcntivc shooting is pcrfonncd without any day of standstill andlor with one (or morc) day o f standstil l
Aktywnoś ć

Ściany

[dni]

z dni postojowych
z dni roboczy ch

Wyemitowana energia sejsmic zna
E= 35,3 1· l 0 6 [J]

N = l 0342

bez nawac z nawad.

ze strzelań
profi laktycznych
bez doby
postoju

postoju

~ dob a

z dni postojowych
z dni roboczych

~cz

nawac z nawad.

ze strzclail
protilaktycznyeh
bez doby
postoju

postoju

~ doba

l

2

3

4

5

6

7

8

9

lO

II

535a1035

3742

439

4

71

39

13,96

1,845

0,005

1,401

0,059

534a 1006

1561

186

96

36

4,47

0,38

0,399

0,20 1

536a1065

1461

279

l

79

76

3,04

2,741

0,009

0,204

0,296

537a912

831

236

2

124

11 9

2,02

0,998

0,002

0,598

0,602

538/ la883

666

130

l

91

72

1, 19

0,2492

0,0008

0,297

0,343

Model1461

826 1

1270

8

461

342

24,68

6,2 13

0,017

2,899

1,501

%

W tym
MW

Śrcdn.

-

WIS (E śmtl- ś re dnia wielkość
energii sejsmicznej [liN]
Ściany

[dni]

z dni postojowych
z dni
roboczych

Całkow.

ze strzclail
profil aktycznych

bez
nawad

z
nawad.

bez doby
postoju

postoju

~ do b a

ilość
zużytego

MW
[kg]

zużycia

-

MW
w stos.
do
wydob.

zużyte~

ilość

%
wtłocz.

wody
w stos .
doba
wody
do
postoju
[m 3/godz]
wydob.
[kg]
wtłocz .

l

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

535a1035

3731

4202

1250

19732

15 13

10949

0,00 16

3078

2,74

0,56

534a1006

2864

2043

o

4156

5583

7563

0,0015

20 15

1,1

0,67

536a 1065

2081

9824

9000

2582

3895

8375

0,0023

4806

1,6

0,94

537a912

2431

4229

1000

4823

5059

19905

0,008

10740

1,06

1,1

53811 a 883

1787

1917

800

3264

4764

8133

0,005

4047

l, 18

0,72

Model
-146 1

2988

4892

2125

6289

4389

54925

0,0028

24686

1,42

0,75

3 14

l
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- z dni roboczych
- ze s trzelań profilaktycznych bez
-ze strze l. prof. (doba i wi ęcej dni post.)
- z dni postoju bez nawadniania
- z czasu postoju z nawadn. w

dni

439
71

39

1,7%

0,9%

186

N

2000
1500
1000

1500

Rys. 4. Rzeczywiste i procentowe kształtowanic si~;, aktywności N sejsmicznej w dniach roboczych
i postojowych z uwzgl~;,dnicnicm prowadzonej profilaktyki aktywnej w poszczególnych śc ianach modelu
Fig. 4. Actual and pcrccmagc pertormance of seismic energy (N) activity on workdays and standstill days , taking
into considcration activc preven.tion performance at rcspcctivc longwalls ofthc model
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-z

E

- ze strzelań profilaktycznych bez
-ze strzel. prof. (doba i więcej dni
-z dni postoju bez nawadniania
-z czasu postoju z nawadn. w

DNI ROBOCZE ; 658

DNI POSTOJOWE ; 377 w tym 43 dni nawadniania

6
Suma E; 15,42 ·10 [J]- 89,3%

6
Suma E; 1,85 ·10 [J]- 10,7%

dni

ŚCIANA 534a, E= 5.45 ·10 [J]
6

0,201

0,38

0,0

6
Suma E; 5,07 ·10 [JI- 93,0%

ŚCIANA 536a, E= 6,29 ·10 [J]
6

2,741

E ·1

E ·1

Rys. 5. Rzeczywiste i procentowe kształtowanic się wyemitowanej energii sejsmicznej E w dniach roboczych
i postojowych z uwzględnieniem profilaktyki aktywnej w poszczególnych ścianach modelu
Fig. 5. Actual and perccntage performance o f scismic cnergy (E) cmission on workdays and standstill days , taking
in to considcration activc prevention performance at rcspectivc longwalls o f the model
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Rys. 6. Rzeczywiste kształtowanic sil( wskaźnika intensywności energii sejsmicznej WIS(Eśrcd) w dniach roboczych
i postojowych z uwzgll(dnicnicm prowadzonej profilaktyki aktywnej w poszczególnych ścianach modelu
Fig. 6. Actual performance o f scismic cncrgy intensity WIS(Eavr) index on workdays and standstill days, Laking in to
considcration activc prevcntion performance at rcspectivc longwalls o f thc model
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Model
Aktywność

[N)

N= 10342

sejsmiczna :

- z dni roboczych

8261

-ze strzela!\ profilaktycznych bez postoju
-ze_strzela"J)r~fiłak!ycznych {4ol>a i więcej dni postoju)
- z dni postojowych bez nawadniania
-z czasu postojowego z nawadnianiem w przelicz.

79,87%

1270
12,29%

1000

0.08%

ścianodl

dni postojowe

dni robocze

2515 w tym 317 dni nawadniania
Suma N= 1278 tj. 12,36%

2386
Suma N= 9064 tj. 87,64%

Rys. 7. Rzeczywiste i procentowe kształtowanie się aktywności N sejsmicznej w dniach roboczych
i postojowych z uwzględnieniem prowadzonej profilaktyki aktywnej w modelu
Fig. 7. Actual and percentage seismic energy (N) activity performance on workdays and standstill days, taking into
consideration active prevention performance at the model

Model
35

energia sejsmiczna :
. ·....Wyemitowana
_ :z··cnr·ro66C'ZYd1
___-- ·· ..... .....------- -----·······
---ze strze!ar1 profilaktyc;~_ nycł1 be ~~ postoju

24.(58
30

6
E=35,31·10 [J]

69,74'/o

25

20

0,017
0,05%

dni robocze
2386
6
Suma E = 29,08 · 10 [J] tj. 82,26%

dni postojowe
2515 w tym 317 dni nawadniania
6
Suma E= 6,23 ·10 [JI tj. 17,74%

Rys . 8. Rzeczywiste i procentowe kształtowanie się wyemitowanej energii sejsmicznej E w dniach roboczych
i postojowych z uwzgh;dnieniem prowadzonej profilaktyki aktywnej w modelu
Fig. 8. Actual and percentago performance o f seismic cnergy (E) emission on workdays and standstill days, taki n g
into consideration active prcvention performance at thc model

318

Section I

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000
Mo de l

WIS (Eśredl

= 3414 [J/N)

Średnia energia sejsmiczna pojedynczego impulsu (wstrząsu górotworu):

::·-z.-·anr-rolM:iCiYC"h'····
-ze strzelań profilaktycznych bez postoju
~..ZEU>~rL;ę_lcir\. p~ąfila.~j:yGZ!1Y.Ch (dobą; i.. wi.ę_~j __d_ni_po$_
1Qi1,1)
-z dni postojowych bez nawadniania

dni robocze

2386

dni postojowe
2515 w tym 317 dni nawadniania

Rys. 9. Rzeczywiste kształtowanie sią wskaźnika intensywności energii sejsmicznej WIS(Eśrcd)
w dniach roboczych i postojowych z uwzglądnicniem prowadzonej profilaktyki aktywnej w modelu
Fig. 9. Actual performance o f seismic energy in tensity WIS(Eavr) on workdays and standstill days, taki ng in to
consideration active prevcntion performance at the model

4. Stwierdzenia i wnioski

l . Podstawowy udział aktywności (N) i intensywności energii sejsmicznej (E) miał miejsce
w dni robocze. Porównując te parametry z dni postojowych i strzelań profilaktycznych stwierdza
się ich przewagę w dni postojowe- co uznać należy za zjawisko niekorzystne. W poszczególnych ścianach modelu procent emisji energii sejsmicznej z dni postojowych i strzelań profilaktycznychjest różny- co wskazuje na możliwość kształtowania tego procesu. Analizując to zagadnienie stwierdzić można, że w obserwowanym modelu nie w pełni wykorzystano możliwości
ograniczenia zagrożenia sejsmicznego poprzez strzelanie MW. Ważny szczegół zaobserwować
można na ścianie 535a, otóż na przodku tym wystąpiło najmniej dni postojowych, czyli miał
miejsce najbardziej rytmiczny postęp i temu właśnie należy przypisać wyzwalanie się najwięk
szych energii średnich ze strzelań profilaktycznych bez doby i więcej dni postoju. Zjawisko bardzo korzystne.
2. Obserwując energię średnią (Eśrcd) w całym modelu stwierdzić można stosunkowo korzystne relacje - największe wartości Eśrcd . ze strzelań profilaktycznych i niskie ze zmian
obłożonych, które nieco przewyższają Eśrcd. z okresu tłoczenia wody w caliznę węglową. W tym
porównaniu na pewno za wysokie są Eśrcd z dni postojowych bez nawadniania. Świadczy to
z jednej strony o zbyt długich postojach, ale przede wszystkim o nie w pełni wykorzystanych
możliwościach wynikających z profilaktyki aktywnej.
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3. W czasie tłoczenia wody do calizny węglowej z pochylni przyścianowych wystąpiło
wielokrotne natychmiastowe obniżenie aktywności i intensywności energii sejsmicznej. Powyższa obserwacja świadczyłaby o tym, że okres tłoczenia wody w caliznę był z punktu
widzenia zagrożenia tąpaniami najbezpieczniejszy. Praktyczna strona powyższego stwierdzenia może być bardzo pomocna np. przy pracach remontowych w warunkach silnego zagrożenia
tąpaniami. Właśnie w czasie takich prac tłoczeniem wody w caliznę obniżałoby się zagrożenie
wstrząsami górotworu. Wykorzystując inne działania profilaktyczne (MW i nawadnianie),
byłby to dodatkowy czynnik zwiększający w potrzebnym czasie bezpieczeństwo. Niewątpliwie
zagadnienie wymaga obserwacji w innych modelach. (Aktualnie obowiązuje przepis, że właśnie
w czasie tłoczenia- spodziewając się zwiększonego zagrożenia- rejon nawadniania wyłącza
się z ruchu.)
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Development of seismic energy activity and intensity with regard
to workdays and standstill days, taking into account the applied active
prevention system
Abstract

A four-year period of mining operations was studied on a model consisting of 5 mining longwalls run in the first layer ofthe "510" coal seam being mined with a hydraulic stowage mining
metbod under the central part ofthe "Osiedle Paderewskiego"' high-construction housing estate
in Katowice. For the purpose of this paper, activity (N), intensity (E) and average energy performance with regard to workdays and standstill days, taking into account the applied active
prevention system, have been examined.
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Pokładogramy-

dotyczących
Słowa

zmodyfikowany sposób rejestracji i archiwizacji danych
eksploatacji górniczej

kluczowe

Rejestracja

tąpań

-archiwizacja danych -analiza danych

Streszczenie
W moim rozumieniu efektywność aktualnie znanych i stosowanych metod profilaktyki aktywnej (traktując je z założenia jako uzupełniające do metod profilaktyki długofalowej) można
powiększyć poprawiając całokształt zarządzania, w szczególności w zakresie zgodności prowadzonych robót z wypracowanymi ustaleniami. Powyższe stwierdzenie spowodowało konieczność zmodyfikowania rejestracji i archiwizacji danych dotyczących eksploatacji górniczej .
Opracowane Pokładogramy wyszły tej potrzebie naprzeciw, a zastosowana technika komputerowa uczyniła z nich sprawne narzędzie w poszukiwaniu celów wynikających z obserwacji przebiegu działalności górniczej. Ułatwiając dostrzeganie związków między rejestrowanymi parametrami i występującymi zjawiskami posłużyły ponadto do sporządzania tabel, wykresów, diagramów, co umożliwiło wniknięcie w szczegóły kierunkowych problemów oraz czytelne poznawanie badanych zagadnień.
l. Opis Pok.ladogramu

Pojedyncza karta Pokładogramu, mieszcząca się na formacie A-4, obejmuje parametry stałe
i zmienne, które dotyczą okresujednego miesiąca prowadzonej eksploatacji. Ustalono tzw. stałą
Pokładogramu, wynoszącą 15,5 cm. Jest to długość osi współrzędnej x podzielonej na 31 odcinków. Dla każdej ściany sporządzono tyle kart Pokładogramów, ile miesięcy trwała eksploatacja, czyli:
ściana 535a
- 34 x 2 (seria A i B)= 68 kart Pokładogramów
ściana 534a 33 x 2 (seria A i B)= 66 kart Pokładogramów
ściana 536a
- 35 x 2 (seria A i B)= 70 kart Pokładogramów
ściana 537a
- 30 x 2 (seria A i B)= 60 kart Pokładogramów
ściana 538/la- 29 x 2 (seria A i B)= 58 kart Pokładogramów
Dla opracowania Pokładogramów wykonano przekroje w skali l: l 000 przez obydwie pochylnie tworzące daną ścianę. Przekroje obejmują wyżej zalegające pokłady (tzw. aktywne sejSekcja I
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smicznie) do pokł. 416 włącznie . Wykonano Pokładogramy serii "A"- przekrój przez popo stronie wschodniej , oraz "B" - zachodniej. Kierunek prowadzenia Pokładogra
mów - zgodny z postępem . Przekroje odcinkami przetransformowano na pojedyncze karty
uwidaczniając ponad wybieranym pokładem 51 O I w. zaszłości eksploatacyjne. Przy transformowaniu przekroi uwzględniano stałą Pokładogramu. Cyfrą l oznaczono Pokładogramy dla
ścian, cyfrą 2 - Pokładogramy dla chodnika.
Przykładowo, dla ściany 535a, której wybieranie trwało 34 miesiące, sporządzono po upadowej wentylacyjnej (tworząca wschodnia) 34 karty Pokładogramów i tyleż samo po pochylni
"O"bis (tworząca zachodnia).
Pokładogram 1.1.
Pierwszy miesiąc eksploatacji oznaczamy:
Pokładogram 1.18, itd.
Inny, np. osiemnasty:
W określonych przypadkach można sporządzić trzeci przekrój,jeśli sytuacja przestrzenna by
tego wymagała.
w rokładogramach udokumentowano również: temperaturę (max/min) na powierzchni,
a także ciśnienie atmosferyczne z podaniem tendencji (±)oraz fazy Księżyca . Powyższe mi ało
na celu kompleksowość zestawienia i w rozumieniu autora może służyć w przyszłości innym
specyficznym analizom.
Układ współrzędnych pojedynczej karty Pokładogramu daje obraz postępu ściany, wydobycia, aktywnych metod zwalczania tąpań, tj . strzelań profilaktycznych i nawadniania, oceny
stanu zagrożenia tąpaniami według metody kompleksowej oraz zaistniałych wstrząsów
i będących ich konsekwencją przyspieszeń i częstotliwości na powierzchni.
Na potrzeby obserwacji ustalono strefy aktywności (N). I tak:
strefa aktywności niskiej
:2: l < 8 wszystkich wstrząsów
- strefa aktywności średniej :2: 8 < 16 wszystkich wstrząsów
- strefa aktywności wysokiej :2: 16
wszystkich wstrząsów
Przykładowo dla:
17 wstrząsów o energii l 0 2 - strefa aktywności wysokiej,
4 wstrząsów o energii 10 2 i 3 wstrząsów o energii 10 3 - strefa aktywności niskiej,
5 wstrząsów o energii l 0 2 i 4 wstrząsów o energii l 0 3 - strefa aktywności średniej ,
l wstrząsu o energii l 0 6 - strefa aktywności niskiej.
Ponadto, sumy wstrząsów zapisano cyfrowo w górnym wierszu strefy aktywności wysokiej .
Jest to suma z obydwu serii Pokładogramów. Każdej klasie energetycznej , oprócz stałego
miejsca na 0,5 cm podziałce (l dzień), przypisano stały kolor, a mianowicie:
E= l 02 (J)
zielony,
- niebieski,
E = l 0 3 (J)
E= 104 (J)
- żółty,
- czerwony,
E :2: 10 5 (J)
Dla każdego dnia zapisano Emax z obydwu serii Pokładogramów danej ściany . Czerwoną
kropką ponad zapisem Emax oznaczono w danej serii Pokładogramu większą wartość. W przypadku równości, oznaczono powyższe znakiem"=". Zapisano również energię "wystrzelaną"
EMw, oraz "OP"- czas opóźnienia Emax w dobie. W przypadku gdy EMw = Emax> opóźnienie wynosi zero. Powyższe oznaczono symbolem "OK".
Wydobycie rozdzielono na obydwie strefY ściany tak, że chcąc znać dobową ilość węgla , należy je
zsumować z obydwu serii (A+ B). Podobnie postąpiono z danymi dotyczącymi ilości wtłoczonej wody.
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[!ość zużytego w strzelaniach profilaktycznych MW zawarta w Pokładogramie obejmuje
wszystkie strzelania dla danej ściany. W obydwu seriach Pokładogramów podano tę samą ilość
MW, czyli bez rozgraniczenia na dwie serie A i B. Chcąc znać dobowe zużycie MW nie zsumowujemy ilości z Pokładogramów serii A i B. Każdy pokazuje w danym dniu dobowe zużycie,
za wyjątkiem dni, w których na ścianie 535a wykonywano strzelania skrzydłowe . W takim przypadku na jednym Pokładogramie mamy zużytą ilość MW, a na drugim zawsze zero. Infonnuje
ono, że wykonywano strzelanie na przeciwnym skrzydle ściany , w odróżnieniu od kreski, która
pokazuje, że w danym dniu nie było strzelania.
Dokładne położenie frontu z uwzględnieniem stałej Pokładogramu i obłożonych dni nanosi
się na skali zmiennej. Daje to możliw0ść szczegółowego przeanalizowania położenia frontu eksploatacyjnego w stosunku do krawędzi i resztek wyżej zalegających pokładów w kontekście
N i E oraz innych nasuwających się, a wynikających z analizy zależności.
Na odwrotnej stronie zamieszczono szkic sytuacyjny wraz z resztkami i krawędziami wybranych pokładów aktywnych oraz zaznaczono linię przekroju, na podstawie którego opracowano dany Pokładogram. Akcentuje się miejsce położenia w danym miesiącu frontu ściany
(cechy). Zapisuje się na nim również datę rozpoczęcia biegu ściany i dla tej daty pokazuje
położenie frontów pozostałych ścian. Czyli ruchomym elementem jest tutaj tylko miejsce
położenia frontu analizowanej ściany. Dla szczególnych, wybranych przypadków na analizowany dzień nanosi się także fronty pozostałych przodków.
Przykładowo zamieszczono pojedyncze karty Pokładogramów ściany 535a, z obydwu serii
A i B. Wybrano karty Pokładogramu o numerze 1.18 (osiemnasty miesiąc eksploatacji) ze stycznia 1996 roku, co nie było przypadkowe. Właśnie w tym miesiącu na tej ścianie zanotowano najwięcej wysokoenergetycznych wstrząsów. Na 34 strzelania profilaktyczne, w 21 przypadkach
Emax zostało wyemitowane w momencie odpalenia ładunku MW (OK), w l O przypadkach natomiast Emax została wyemitowana z opóźnieniem (OP). Jeśli chodzi o wstrząsy wysokoenergetyczne, których w styczniu 1996 r. odnotowano 4, dwa z nich zostały "wystrzelane", 8.01.1996 r.
natomiast Emax = 7 ·l 0 5 J wystąpiła po 6 godzinach od odpalenia ładunku o wielkości 96 kg,
a 12.01.1996 r., Em,. = 2·10 5 J wyemitowana została po 7 godzinach od odpalenia ładunku .
Jest to fragmentaryczny przykład możliwej do przeprowadzenia analizy, mając do dyspozycji
sporządzone Pokładogramy.

2. Stwierdzenia i wnioski

l . Badanie złożonej i unikalnej działalności górniczej pod centralną częścią Osiedla Paderewskiego unaoczniło konieczność zmodyfikowania rejestracji i archiwizacji danych.
Opracowane Pokładogramy wyszły tej potrzebie naprzeciw, przede wszystkim z uwagi
na możliwość:
- precyzyjnej wielokierunkowej obserwacji przebiegu eksploatacji,
- ułatwienia dostrzegania związków między rejestrowanymi parametrami i zachodzącymi
zjawiskami,
- kompleksowej obserwacji zagrożeń,
- sprawniejszego zarządzania,
- powiązania sytuacji górniczej ze szczegółowymi danymi dotyczącymi zjawisk geodynamicznych.
Sekcja I
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2. Utworzona z Pokładogramów syntetyczna baza danych umożliwiła budowę tabel, wykresów, diagramów, co pozwoliło na wniknięcie w szczegóły kierunkowych problemów oraz
czytelne poznawanie badanych zagadnień. Technika komputerowa znacznie ułatwiła powyższe
działania.

3. Jak wszystko, również Pokładogramy można poprawić. Na przykład przyjętą klasyfikację
stref aktywności w zasadzie bez szkody dla obserwacji można byłoby pominąć.
4. Nie wszystkie dane zawarte w Pokładogramach zostały wykorzystane (np. temperatura,
ciśnienie). Mogą one być przedmiotem badań specjalistycznych w innych opracowaniach.
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Coal bed diagrams as a modified metbod of recording and storing of data
concerning mining exploitation
Abstract

In my opinion the efficiency ofthe currently known and applied methods of active prevention
(treating them, as a rule, as supplementary to the methods oflong-term prevention) can be increased by improving the management, especially in the range ofthe compatibility ofthe carried out
works with the worked out assumptions. The above statement contributed to modify the recording and storage of data conceming the mining exploitation. The prepared coal bed diagrams
respond to this need and the applied computer technique changed them in to a perfect tool to look
for goals resulting from observations of the mining activities. By means o f facilitating the perception of relations between the recorded parameters and occurring phenomena the coal bed
diagrams served a!so to prepare tables, graphs and diagrams w hi ch enabled details ofproblems to
be observed and elear recognition of the investigated issues to be carried out.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemnej 2000, s. 329-338
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Obudowa LPX korytarzowych
Słowa

skuteczny środek utrzymania

stateczności

wyrobisk

kluczowe

Obudowa chodnikowa-

nośność- stateczno.~ć

Streszczenie

Powszechnie stosowana obudowa wyrobisk korytarzowych nie jest wystarczająco stabilna
i w wielu przypadkach nie zapewnia prawidłowego zabezpieczenia wyrobiska, zwłaszcza gdy
obciążenie ze strony górotworu nie działa w płaszczyźnie odrzwi. W referacie przedstawiono
konstrukcję odrzwi obudowy ŁPX o podwyższonej stateczności własnej oraz badania nośności
tej obudowy.
l.

Wstęp

Koncentracja wydobycia, schodzenie poziomów eksploatacyjnych na coraz większe głębo
znaczne pogorszenie warunków górniczo-geologicznych występujących w kopalniach. Zwiększenie głębokości eksploatacji wiąże się ze wzrostem ciśnień górotworu oraz
niebezpieczeństwem wystąpienia wstrząsów-tąpań, wynikających między innymi z występo
wania w wyżej leżących pokładach zaszłości eksploatacyjnych, resztek nie wybranych pokładów itp. Dla zachowania bezpieczeństwa w takich wyrobiskach konieczne jest zastosowanie
obudowy o lepszych parametrach wytrzymałościowych.
Czynnikiem decydującym o skutecznym zabezpieczeniu wyrobisk chodnikowych, oprócz
nośności odrzwi obudowy i prawidłowego jej doboru do warunków górniczo-geologicznych
występujących w otoczeniu wyrobiska, jest poprzeczna stabilizacja odrzwi obudowy. Stosowane obecnie rozpory, mimo przenoszenia wymaganych sił osiowych, w prz~padku obciążenia
obudowy nie działającego prostopadle do osi wyrobiska, nie zabezpieczają w sposób skuteczny
szeregu odrzwi przed wychyleniem lub wywróceniem. Zjawisko to pogarsza bezpieczeństwo
pracy oraz jest przyczyną powstawania zawałów, które pociągają za sobą znaczne koszty
związane z przebudową wyrobiska.
kości powodują
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2. Odrzwiowa obudowa chodnikowa podatna o zwiększonej

stateczności

W Zakładzie Technologii Eksploatacji i Obudów Górniczych Głównego Instytutu Górnictwa powstały dwa nowe rozwiązania konstrukcyjne odrzwi obudowy chodnikowej pozbawionej wymienionej wcześniej wady, jaką jest mała stateczność własna. Te oryginalne
konstrukcje oznaczone zostały symbolem ŁPX i wyróżnikiem określającym wielkość.
Opracowane typoszeregi obejmują trzy najczęściej używane wielkości odrzwi 8, 9 i l Oo wymiarach w świetle zgodnych z PN-93/G-15000/02. Cechą charakterystyczną rozwiązań jest
przestrzenny układ łuków oparty na spągu w czterech punktach. Ideę konstrukcji odrzwi
przedstawia rysunek l.

Rys . l . Przestrzenna konstrukcj a odrzwi obudowy
Fig. l. Thrcc-dimcnsional construction o f

ŁPX

ŁPX

roadway supports

Elementy odrzwi rozmieszczone są w dwóch płaszczyznach ustawionych względem siebie
pod kątem od 20° do 25° i połączone wzajemnie strzemionami dwujarzmowymi typu SD lub
SDO. W części stropnicowej łuki leżące na różnych płaszczyznach łączy specjalny segment
łączący. Dodatkowo odrzwia stabilizowane są za pomocą rozpór.
Dwa wspomniane wcześniej rozwiązania różnią się przede wszystkim konstrukcją zastosowanego elementu łączącego. W pierwszym wariancie elementy dwóch płaszczyzn połączone są
ze sobą za pomocą łącznika wykonanego na bazie kształtownika J. Rozwiązanie to pozwala na
obniżenie kosztów wykonania odrzwi, ale w związku z nakładaniem się kształtowników na siebie utrudnia wykonanie opinki. Komplet odrzwi składa się z czterech łuków ociosowych i dwóch
skrzyżowanych łuków stropnicowych spiętych specjalnym łącznikiem .
Natomiast drugie rozwiązanie konstrukcyjne -ze skrzynkowym segmentem łączącym
charakteryzuje się połączeniem odrzwi w części stropnicowej na jednej wysokości, co znacznie
upraszcza wykonanie opinki. Komplet takich odrzwi składa się z czterech łuków ociosowych
i czterech łuków stropnicowych. Wszystkie łuki stropnicowe dopięte są do wspomnianego segmentu. Oba rozwiązania konstrukcyjne odrzwi ŁPX zostały przedstawione na rysunku 2. Natomiast odrzwia w czasie monta ż u próbnego przedstawia rysunek 3.
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Rozwiązania

konstrukcyjne odrzwi obudowy typu

Fig. 2. Constructional options o f

Ry s. 3. Odrzwia obudowy
Fig. 3.

ŁPX

ŁPX

ŁPX

ŁPX

roadway supports

z łąc znikiem skrzynkowym w czasie próbnego

montażu

w Hucie

ŁabQdy

roadway supports with box bcnd eluring thc tria! assembly in Huta Łabqdy

W wyrobisku korytarzowym , w zależności od warunków górniczo-geologicznych, odrzwia
obudowy ŁPX można zabudowywać na trzy sposoby. W przypadku stropu mocno spękanego
z możliwością wpadania do wyrobiska odłamów skalnych lub węglowych odrzwia wznosi się na
przemian - komplet ŁPX i ŁP. Natomiast w warunkach korzystniejszych wznosi się tylko
odrzwia obudowy ŁPX. Te sposoby zabudowy odrzwi przedstawi a rysunek 4. Trzecim sposoSekcja I

331

School o f Underground Mining 2000

>l<
-

--

-

l

-

~

---

Rys. 4. Sposoby zabudowy odrzwi obudowy ŁPX (bez uwzględnienia rozpór)
Fig. 4. Thc ways ofbuilding

ofŁPX

roadway support (not Iaking into accoun sprugs)

bemjest zabudowa odrzwi ŁPX co pewien dystans, jako elementu stężającego obudowę w kierunku osi wyrobiska. Uwzględnienie w konstrukcji możliwości zabudowy na przemian odrzwi
obudowy ŁPX i ŁP pozwala także na dobrą współpracę tych obudów w miejscu ich bezpośred
niego sąsiedztwa , w miejscu przejścia z obudowy ŁPX na ŁP i odwrotnie.

3.

Określenie

parametrów wytrzymałościowych odrzwi obudowy ŁPX

Określenie parametrów wytrzymałościowych odrzwi obudowy ŁPX odbyło się między innymi na drodze doświadczalnej na gotowym wyrobie. Badaniom poddano odrzwia o najwięk-
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Rys. 5. Sposób obciążania (a) i przykładowa charakterystyka odrzwi ŁPXIOIV25 badanych w stanic usztywnionym (b)
Fe - obciążenie czynne, Fb- obciążenie bierne, y - ugięcie odrzwi w świetle
Fig. 5. Thc way ofloading (a) and thc examplc ofcharactcristics ofŁPXIOIV25 support cxamincd in stiftcncd statc (b)
Fe - activc load, Fb- passivc load, y - diflcction o f support clearancc
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szych gabarytach, tj. wielkość l O o szerokości 5500 mm i wysokości 3800 mm. Odrzwia przebadano zgodnie z założeniami ujętymi normą PN-92/G-15000/05, tzn. w części stropnicowej
obciążano je wzrastającym obciążeniem ciągłym, natomiast na łuki ociosowe działało obciąże
nie bierne. Podczas zwiększania obciążenia czynnego rejestrowano wartości tego obciąże
nia- Fe, a także wartość siły biernej - Fb. Przykładową rejestrację z badań odrzwi w stanie
usztywnionym przedstawiono na rysunku 5.
W tabeli l zestawiono wyniki badań stanowiskowych odrzwi ŁPX10N25 w stanie sztywnym.

Tabela l. Zestawienic wyników

badań

odrzwi

ŁPX

Tablc l. Stalemen t of tcsts rcsults o f door-framc

ŁPX

Lp.

Typ odrzwi

Gatunek stali

Fmax [kN]

l

ŁPXIOIV25

25G2

779

2

ŁPXIOIV25

25G2

894

3

ŁPXIOIV25

25G2

907

25G2

860

Średnia dla ŁPX l OIV25

Fmax ~maksymalna

siła obciążająca
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Odrzwia obudowy ŁPXl ON25 poddano także badaniom stanowiskowym w stanie podatnym według PN-92/G-15000/05. W czasie próby określono między innymi roboczą nośność
odrzwi- FN = 593 kN i maksymalną nośność zsuwną odrzwi- Fzmax = 675 kN. Ponadto zmierzono całkowity zsuw wynoszący 706 mm [1]. Przykładowa charakterystyka odrzwi w stanie
podatnym została przedstawiona na rysunku 6.
4. Próby dolowe

Na podstawie decyzji Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu przystąpiono
do prób dołowych odrzwi obudowy ŁPX8N25 w KWK POKÓJ, rejon WAWEL w Rudzie
Śląskiej. Mapa miejsca zabudowy przedstawiona została na rysunku 7. Zabudowa odbyła się
na przełomie października i listopada 1998 roku w chodniku ścianowym 12, w pokładzie 510,
poziom 800 m. Na rysunku 8 przedstawiono część stropową obudowy ŁPX w miejscu zabudowy.
Przeprowadzane badania obudowy ŁPX mają na celu uzyskanie informacji o jej współpracy
z górotworem w konkretnych warunkach górniczo-geologicznych. Do oceny obudowy prowadzone są pomiary zaciskania obudowy, zsuwu łuków w złączach oraz obciążenia górotworu,

Rys . 8. Odrzwia obudowy
Fig. 8.
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a także ocena deformacji odrzwi. W celu określenia podanych wcześniej wielkości założono stanowiska pomiarowe na trzech kompletach odrzwi obudowy ŁPX oraz dla porównania na trzech
kompletach odrzwi obudowy ŁP. Odległość pomiędzy stanowiskami pomiarowymi na
odrzwiach obudowy ŁP i ŁPX wynosi 15m. Rysunek 9 przedstawia schemat i fotografię stanowiska pomiarowego wyposażonego w dynamometry.
D.)

'

U2

U&

L~----'-IS::.:m:..__ _~

Rys . 9. Stanowisko pomiarowe na odrzwiach obudowy

ŁPX

Fig. 9. Measuring position on ŁPX roadway support

Częstotliwość wykonywania pomiarów zależnajest od szybkości zachodzących zmian i wynosi od jednego pomiaru w tygodniu do pomiaru co miesiąc [2]. Czoło ściany 12 zbliży się do
miejsca zabudowy obudowy ŁPX w pierwszych miesiącach 2000 roku. Powinno to dostarczyć
wielu cennych informacji dotyczących zachowania się odrzwi w warunkach dołowych.

5. Podsumowanie i wnioski
Odrzwia obudowy typu ŁPX są oryginalną konstrukcją przestrzenną niespotykaną dotychczas w kopalniach. Jak wynika z przytoczonych danych odrzwia te przenoszą większe obciąże
nia niż odrzwia obudowy ŁP podobnej wielkości. Ponadto posiadają znacznie większą stateczność własną wynikającą z ich przestrzennej konstrukcji. Pozwala to na zmniejszenie liczby rozpór niezbędnych do stabilizacji odrzwi, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów obudowy. Na
uwagę zasługuje nieskomplikowane przejście z obudowy ŁPX na ŁP i odwrotnie, co daje moż
liwość zastosowania obudowy ŁPX jedynie w miejscach szczególnych, np. występowania
zwiększonych obciążeń działających w kierunku innym niż prostopadłym do wzdłużnej osi wyrobiska -w chodnikach poprowadzonych po wzniosie lub upadzie.
Literatura
(l] Sprawozdanic z badań nr 184/97- Badania odrzwi obudowy łukowej podatnej typu ŁPX z kształtownika V25,
oznaczonych ŁPXV25, wykonanych wg rys . BG-985.00 w Hucie Łabc;_dy w Gliwicach. GIG, Katowice, 1997.
[2) Dokumentacja prac wykonanych w ramach działalności statutowej - Instrukcja montażu odrzwi obudowy typu
ŁPXY25 w chodniku ścianowym 12, w pokładzie 510 KWK POKÓJ w rejonie WAWEL w Rudzie Śląskiej . GIG ,
Katowice, 1998.
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effective means of keeping gangways

Abstract

Most of the door-frame supports are not protected from falling down. This technical note
describes new construction, which is protected from falling down. This support looks like the
letter X in a vertical projection. There are descriptions of labaratory and underground testing o f
the support in this note.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 339-350

Lech SKOPIAK
0/ZG Polkowicc-Sicroszowicc, Lubin

Nowoczesne materiały do doszczelniania i napraw szybów stosowane
w 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice"
Słowa

kluczowe

Uszkodzenia obudowy szybowej- wzmacnianie i uszczelnianie obudowy - klej iniekcyjnysystem naprawczy do betonów- wkładki wzmacniające
Streszczenie
W pierwszej części artykułu przedstawiono warunki górniczo-geologiczne w jakich funkcjonują szyby w LGOM, główne zagrożenia dla bezpieczeństwa obudowy szybów, rodzaje uszkodzeń obudowy betonowej i tubingowej oraz czynniki intensyfikujące procesy powstawania
uszkodzeń . W drugiej części artykuht omówiono materiały i technologie tradycyjnie stosowane
do naprawiania uszkodzeń obudowy szybów oraz najnowsze rozwiązania materiałowe i technologiczne wykorzystane przy uszczelnianiu i naprawach tych że obudów w kopalni "Polkowice-Sieroszowice". Przedstawiono również niektóre dane dotyczące wykonanych napraw i uzyskanych, w wyniku stosowania nowych technologii, efektów ekonomiczno-organizacyjnych.
l.

Wstęp

Uwarunkowania techniczne, organizacyjne i ekonomiczne wydobycia rudy szybami w 0/ZG
"Polkowice-Sieroszowice" znacznie ograniczają czasy postoju urządzeń szybowych, a po uwzględ
nieniu czasu na wymagane przepisami kontrole i niezbędne remonty urządzeń możliwość dokonywania napraw obudowy została ograniczona do absolutnego minimum. Ponadto dla niektórych prac
istnieją ograniczenia .sezonowe związane z~temperaturami zewnętrznymi. Stąd od kilku lat poszukujemy takich materiałów i sposobów dokonywania napraw, które ograniczą ilość zużywanego materiaht, skrócą czas naprawy, zmniejszą nakłady pracy, uproszczą technologię . Niezwykle ważnym
kryterium jest cena materiałów i urządzeń stosowanych do napraw oraz trwałość wykonanych zabiegów. To niezwykle ostre wymagania, niewielu producentów chciało opracowywać nowe lub modyfikować swoje standardowe produkty. Odstraszały ich duże koszty prób, konieczność uzyskania
dopuszczeń WUG, niewielkie i nieregularne zapotrzebowanie.
Nie sposób ocenić nowe środki i technologie bez omówienia tradycyjnych technologii ze
wskazaniem ich ograniczeń i wad, oraz bez przedstawienia warunków pracy szybów i istniejących zagrożeń.
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2. Warunki górniczo-geologiczne
2.1.

Układ

geologiczny

W obrębie szybów LGOM układ geologiczny warstw skalnych jest korzystny dla mechanizmu pracy obudów szybowych, których konstrukcja w pełni gwarantuje przeniesienie wystę
pujących obciążeń. Bardzo korzystny w aspekcie oddziaływań statycznych jest układ występo
wania nad złożem znacznej miąższości wytrzymałych skał węglanowych, gdyż stanowią one
warstwę zdolną do przeniesienia ciężaru luźnych utworów czwartorzędowych i trzeciorzędo
wych (stanowi dla tych warstw tzw. warstwę wspornikową). Dzięki temu nie ma problemów
z utrzymaniem betonowych obudów szybów w warstwie soli kamiennej oraz w słabych piaskowcach czerwonego spągowca stanowiących spąg złoża. Utwory czwartorzędowe i trzeciorzędowe o miąższości około 400m, budują głównie gliny, żwiry, iły i pyły oraz warstwy różno
ziarnistych piasków. Pojawiają się też kilkumetrowe ·pokłady węgla brunatnego. Poniżej skał
nadkładu kenozoicznego leżą osady dolnego pstrego piaskowca litologicznie wykształcone
w formie piaskowców drobnoziarnistych oraz iłołupków. Utwory cechsztynu i czerwonego
spągowca zbudowane są głównie z anhydrytu, dolomitu oraz piaskowca poprzedzielanych warstwami iłołupków, gipsów i wapieni.
2.2.

Układ

hydrogeologiczny

Szyby w rejonie LGOM zostały zgłębione w trudnych warunkach hydrogeologicznych, wyz występowania w rejonie posadowienia luźnych, zawodnionych utworów trzeciorzędowych. Pod względem hydrogeologicznym w profilu stratygraficznym szybów wyróżnia się
dwa zasadnicze kompleksy wodonośne tj.: kenozoiczny i permo-triasowy. Różnią się one zasadniczo facjalnym wykształceniem, litologią, budową strukturalną, zawodnieniem, sposobem
zasilania i składem chemicznym wód. Wody kompleksu kenozoicznego stanowiąpodstawowe
zagrożenie dla szybów LGOM. Miąższość tego kompleksu wynosi od 350m do 400 m, występu
je w nim do 29 warstw wodonośnych o miąższościach od 0,5 m do 55,5 m, poprzewarstwianych
nieprzepuszczalnymi utworami ilastymi. Większość wód infiltrujących do utworów czwartorzędowych nie kontaktuje się z wodami trzeciorzędowymi wskutek izolacji, jaką stanowią występujące w stropie trzeciorzędu pstre iły poznańskie. W spągu kompleksu kenozoicznego występują warstwy wodonośne wykazujące związki hydrauliczne z warstwami leżącymi powyżej.
Ciśnienie hydrostatyczne wody w spągu tych warstw wynosi od 2,5 MPa do 4,0 MPa. Stopień
mineralizacji tych wód wynosi od 0,05 do 1,3 g/dm 3 , są to wody słodkie o średniej lub znacznej
twardości wykazujące wobec betonów agresywność węglanową stopnia średniego (ma)
Kompleks wodonośny permo-triasowy nie stanowi zagrożenia wodnego dla szybów, jednak
agresywny charakter tych wód w stosunku do betonu i stali znacząco wpływa na pogorszenie stanu obudowy betonowej szybów i przyśpieszoną korozję elementów wyposażenia szybów.
nikających

3. Charakterystyka

uszkodzeń

obudów szybowych i przyczyny ich powstania

Pierwsze uszkodzenia obudów szybowych powstawały już w okresie ich budowy a związane
były z niekorzystnymi zmianami naprężeń w obudowach wywołanymi rozmrażaniem góro340
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to głównie pęknięcia betonu. W pierwszych latach funkcjonowania szybów ujawwiele wad związanych z błędami wykonawczymi (pęknięcia i rozwarstwienia betonu na
odcinku górnej i dolnej obudowy betonowej), bądź też, w przypadku wycieków ze złącz tubingowych i szczelin pikotażowych, znacznego skurczu obudowy wywołanego niską temperaturą
powietrza wlotowego do szybu. W późniejszym okresie, a zwłaszcza w ostatnich latach w wielu
szybach stwierdzono:
- powstawanie szczelin i spękań obudowy betonowej,
- rozwarcie połączeń technologicznych w obudowie betonowej,
- powierzchniowe i wgłębne uszkodzenia korozyjne betonu występujące szczególnie
w rejonie nieszczelnych połączeń technologicznych oraz miejsc wycieków i wysączeń
agresywnych wód z górotworu na poziomach dolnego pstrego piaskowca, cechsztynu i czerwonego spągowca,
- powierzchniowe uszkodzenia betonu spowodowane przemarzaniem lica,
- uszkodzenia korozyjne i erozyjne śrub tubingowych,
- nieszczelności segmentów tubingowych wywołane ujawnianiem się ukrytych wad strukturalnych żeliwa,
- pęknięcia kołnierzy tubingów pikotażowych wskutek przejmowania przez obudowę deformacji górotworu,
- uszkodzenia śrub mocujących opaski pikotażowe.
Analiza wszystkich poważniejszych uszkodzeń obudowy szybów w LGOM zaistniałych od
początku ich istnienia wykazuje, że częstość ich występowania rośnie wraz z wiekiem szybów .
Czynnikami intensyfikującymi procesy powstawania uszkodzeń są:
- postępujące deformacje statyczne związane z odwodnieniem górotworu oraz wpływami
eksploatacji,
- oddziaływania dynamiczne pochodzące od wstrząsów sejsmicznych, których ogniska lokalizowane są już w odległości 500 m od szybów- mechanizm wpływu tych zjawisk na obudowęjest nadal mało poznany,
- ukryte wady i starzenie się materiału obudowy,
- korozyjne oddziaływanie wody wydostającej się zza obudowy rożnego rodzaju nie-

tworu.

Były

niło się

szczelnościami.

O ile uszkodzenia obudowy betonowej np. pęknięcia nie stanowiące zamkniętej siatki mogą
tolerowane i przez pewien czas nie naprawiane, gdyż poziomy wodne występujące na tych
głębokościach nie stanowią istotnego zagrożenia dla szybów, to wszelkie uszkodzenia i nieszczelności obudowy tubingowej muszą być naprawiane natychmiast. Należy pamiętać, że za
obudową tubingową występują warstwy zawodnione o dużych zasobach, a ciśnienia dochodzą
do wartości około 4 MPa. Dopuszczenie do niekontrolowanego wypływu może prowadzić do
bardzo groźnej w skutkach awarii. Doświadczenie wykazuje, że tolerowanie przez dłuższy czas
niewielkich grupowych wycieków agresywnych wód, rozproszonych na większej przestrzeni,
może doprowadzić do znacznych uszkodzeń powierzchni betonów i radykalnego pogorszenia
wytrzymałości obudowy betonowej- przykład szybów P-VI, P-III, SW-l. Erozję betonu mogą
przyśpieszać też niektóre produkty jego korozji (siarczany i węglany). Podczas krystalizacji tych
minerałów występują znaczne siły tensyjne.
być
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4.

Materiały

do uszczelniania i wzmacniania obudowy szybów stosowane dotychczas

Do wzmacniania i uszczelniania górotworu i obudowy w strefie występowania utworów
i trzeciorzędowych używano powszechnie wodnych mieszanin cementów
portlandzkich marek CP-35N, CP-45N, CP-55N oraz cementu specjalnego SG-45. W zależności
od potrzeb modyfikowano ich właściwości domieszkami:
węglanu sodu lub potasu,
gipsu budowlanego,
chlorku wapnia,
szkła wodnego.
Skuteczność zabiegów cementacyjnych często bywała problematyczna, a trwałość uszczelniania niska. Technologia sporządzania i zatłaczania iniektu cementowego wymaga zaangażo
wania dużej ilości sprzętu (mieszalnik, zbiorniki, pompa, duże ilości węży, waga, pojemniki odmiarowe itp.) i wielu pracowników (lO do 14 osób). Cement, nawet z odpowiednimi dodatkami ,
ma długi czas wiązania, ulega łatwemu rozcieńczeniu w wodzie i łatwo rozprasza się w zawodnionym górotworze przez co jego zużycie jest bardzo duże . Ziarnistość cementów nie pozwala
na ich stosowanie w przypadku mikrospękań obudowy i górotworu za obudową, ograniczona penetracja nie gwarantuje skutecznego doszczelnienia lub daje krótkotrwałe efekty. Cementy ponadto są mało odporne na działanie wód silnie zmineralizowanych z jakimi mamy do czynienia
w otoczeniu szybów. Dodatkowymi problemami technologicznymi są: dostarczenie iniektu na
miejsce tłoczenia, często położone na głębokości 300-400m, oraz straty iniektu przy nagłym
zaniku chłonności otworu.
Na początku lat dziewięćdziesiątych- od roku 1993 - zaczęto stosować żywice akrylowe
o nazwie Solakryl SW a potem Solakryl HŁ- producent PPHU EKOCHEM S.A. Pierwsze próby zastosowania na dużą skalę miały miejsce w szybach P-VI (tubingi, głębokość 367m) i P-Ill
(beton 57-63m) i prowadzone były pod nadzorem pracowników CBPM "Cuprum" Wrocław.
Właściwości Solakrylu pozwoliły na skuteczniejsze doszczelnianie górotworu przy znacznie
mniejszym zużyciu iniektu, zwłaszcza gdy tłoczono na przemian cement i Solakry l. Wadą tego
środka jest skomplikowana technologia sporządzenia iniektu wymagająca precyzyjnego dawkowania wszystkich składników, szczególnie inicjatora i aktywatora oraz duża zależność czasu
wiązania od temperatury użytej wody. Pracochłonność wykonania iniektu i kłopoty z transportem do miejsca zatła czani a pozostały podobne do cementów. Osiągnięto znacznie większą
trwałość wykonanych zabiegów doszczelniających .
Bardzo często uszczelnianie górotworu za obudową i obudowy stanowi wstępną fazę przed
naprawą innych uszkodzeń obudowy szybowej. Tradycyjnym sposobem naprawy uszkodzeń
obudowy betonowej było oczyszczenie miejsca naprawy ze zwietrzałego betonu i wszelkich zabrudzeń a następnie wykonanie wymurówki na tzw . jaskółczy ogon z cegły klinkierowej na zaprawie cementowej - to pracochłonna i uciążliwa metoda zwłaszcza przy dużych powierzchniach uszkodzeń. Pod koniec lat osiemdziesiątych CBPM "Cuprum" zaproponow ało zastąpie
nie jej przez wylewanie płaszcza z piastobetonu- tworzywa opartego na żywicach typu Polimal. Pierwszej naprawy dokonano w roku 1987 w szybie P-VI na głębokości 50-60m, następnej w roku 1993 w szybie P-III na głębokości 57- 63m.
Technologia polega na oczyszczeniu powierzchni uszkodzonej ze zwietrzałego betonu i zanieczyszczeń, zamocowaniu do zdrowej obudowy pierścienia podstawowego i ustawieniu na
czwartorzędowych
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nim szalunku z blach stalowych (zabezpieczonych antykorozyjnie, pospawanych punktowo ze
sobą i przykotwionych do obudowy szybu) a następnie wylanie za szalunek piastobetonu- mieszaniny żywicy Polimal l 09 i Polimal 154 z odpowiednio dobranym stosem okruchowym. Tworzywo miesza się w betoniarce, transportuje w zbiornikach stalowych a za szalunek podaje się
ręcznie. Czas wiązania (od momentu rozpoczęcia mieszania) do 40 minut. Po związaniu tworzywo ma wytrzymałość na ś ciskanie ok. 50 MPa, ostateczna wytrzymałość ok. l 00 MPa. Jest to
technologia pracochłonna, wymagająca precyzyjnego dawkowania składników, sprawnego
transportu masy na miejsce zalewania, szczelnego szalunku, szybkiego podania masy za szalunek co jest trudne zważywszy , że przestrzeń za szalunkiem ma zaledwie kilkanaście centymetrów szerokości a piastobeton trzeba wibrować lub ubijać. Z tą technologią związane są poważne
zagrożenia: pożarowe, wybuchowe, możliwość zatrucia związkami organicznymi, możliwość
podrażnienia związkami chemicznymi skóry i oczu.
5. Nowe

środki

do uszczelniania i napraw obudowy szybów

W związku z wymienionymi wyżej wadami stosowanych wcześniej technologii trwały próby
z różnymi rodzajami nowoczesnych środków sprawdzające ich przydatność do ekstremalnych
warunków szybowych. Poszukiwano środków tanich, łatwych w stosowaniu, dających trwałe
efekty. Jednym z czynników ograniczających zasięg prób była konieczność posiadania specjalistycznych urządzeń do ich aplikacji, często specyficznych dla danego produktu i bardzo drogich. Coraz ważniejszym kryterium stawał się koszt całkowity wykonania naprawy a nie koszt
jednostkowy środka . Ponadto coraz to nowe rodzaje uszkodzeń obudowy szybowej zmuszały
kopalnie i współpracujące firmy do opracowywania nowych technologii z użyciem nowoczesnych środków- tak było na przykład przy uszkodzeniach obudowy tubingowej .
Nowe technologie i produkty powstawały podczas wielopłaszczyznowej współpracy kopalni
zgłaszającej problem do rozwiązania, jednostek naukowo-badawczych i projektowych próbujących problem rozwiązać, wykonawców naprawy stawiających warunki technologiczne
i producentów środków proponujących swoje produkty. W ciągu ostatnich lat kopalnia "Polkowice-Sieroszowice", po wielu doświadczeniach, wyselekcjonowała grupę firm współpracu
jących przy rozwiązywaniu problemów związanych z utrzymaniem obudów szybowych, są
wśród nich CBPM "Cuprum" z Wrocławia, PeBeKa Lubin, PPHU EKOCHEM S.A. z Siemianowic Śląskich. Nie jest to grupa zamknięta, otwarci jesteśmy na współpracę z każdym kto zaproponuje lepsze, tańsze rozwiązania. Sprzyja temu obowiązujący w KGHM system przetargów
i wyboru wykonawców.
5.1. Chemopur AW +B
Historia powstania i doskonalenia tego środka jest przykładem takiej wielopłaszczyznowej
Podczas wizyty w kopalni przedstawicieli firmy INTER CHEMOL z Obornik
Śląskich przedstawiających szeroką ofertę produktów chemicznych doszło do sprecyzowania
cechjakim powinien odpowiadać nowoczesny środek do uszczelniania i wzmacniania obudowy
betonowej szybu i górotworu za nim. Posiadaliśmy już wtedy pewną wiedzę na temat produktów
oferowanych przez firmy zachodnie. Po wielu próbach laboratoryjnych i konsultacjach z nami
producent przedstawił gotowy produkt nadający się do zastosowania w szybie. Próby przeprowspółpracy.
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wadzone wspólnie w szybie przebiegły pomyślnie - uwagi dotyczyły czasu wiązania i gęstości
poszczególnych składników - co miało wpływ na wydatek pompy i równomiemość dawkowania. Na tym etapie produkcję przejął PPHU EKOCHEM S.A. wprowadzając kolejne modyfikacje uwzględniające potrzeby odbiorców.
Chemopur A W+B jest dwuskładnikowym iniekcyjnym klejem poliuretanowo-krzemianowym używanym w górnictwie do klejenia i uszczelniania zawodnionych skał, wzmacniania
i uszczelniania obudowy szybów. Posiada dopuszczenie WUG- znak dopuszczenia GG-190/96.
Parametry technologiczne:
l :l
stosunek komponentów (objętościowo) A W: B
czas zakończenia reakcji
80-240 s
czas ostatecznego utwardzenia
30--40 min
adhezja do podłoża
min. 600 kPa
- wzrost objętości
l 0-20 %
trudnopalny
- palność
Pakowany jest w wygodne w użytkowaniu 30 l pojemniki metalowe. Do zatłaczania używać
należy dwudrożnej pompy ssąco-tłoczącej (np. Hydroks-Adal HA-1P-S200). Pompa zasysa,
przy pomocy przewodów ssących zanurzonych w pojemnikach, komponenty i podaje je do
głowicy mieszającej, gdzie następuje wymieszanie i wtłoczenie iniektu do górotworu przez
głowicę uszczelniającą. Na skutek ciśnienia wytwarzanego przez pompę, system wnika do górotworu (w obudowę betonową) penetrując szczeliny, rysy i kawerny w odległości do kilku metrów od miejsca iniekcji. Skuteczność iniekcji można sprawdzić przy pomocy otworów kontrolnych wywierconych w miejscach położonych na granicy przypuszczalnego zasięgu iniekcji (zależne od warunków panujących w rejonie iniekcji) lub poprzez obserwację zachowania się
sąsiednich wycieków, szczelin, spękań. W obudowie tubingowej wiercenie otworów i wtłacza
nie iniektu odbywa się przez tzw. zawór kanadyjski wkręcany w miejsce korka cementacyjnego.
Iniekcję przez dany otwór prowadzi sięzazwyczaj do czasu pojawienia się iniektu w otworze
kontrolnym, zaniknięcia sąsiednich wycieków, wycieku iniektu przez dalej położone spękania
i szczeliny lub znacznego wzrostu ciśnienia tłoczenia . Zaletą tej technologii jest możliwość usytuowania stanowiska iniekcyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca tłoczenia np.: na pomoście roboczym, klatce szybowej, naczyniu skipowym, przez co możliwajest natychmiastowa
reakcja na zmiany warunków tłoczenia, natychmiastowe jego przerwanie, wypuszczenie nadmiaru iniektu do pustych pojemników aby uniknąć zabrudzeń obudowy i zbrojenia szybu. Możliwe jest natychmiastowe przerwanie tłoczenia, odłączenie się od głowicy uszczelniającej
(pakra) i przejazd naczyniem szybowym. Niezwykle istotne jest ograniczenie obsługi stanowiska iniekcyjnego do 3 osób i ograniczenie potrzebnego sprzętu do jednej pompy i kompletu
krótkich węży iniekcyjnych. Jedynym warunkiem poprawności wykonania iniektu jest utrzymanie stosunku składników w proporcji l : l -ewentualny błąd w poborze składników powinien być zauważony natychmiast. Wydajność praktyczna tłoczenia uzyskana w różnych warunkach wynosi od 600 kg do 900 kg Chemopur-u na 6-cio godzinną zmianę roboczą.
W roku 1997:
- do uszczelniania i wzmacniania obudowy betonowej szybu SG-2 na głębokościach od
584,9 m do 926,9 m i od 997,5 m do l 051 ,O m użyto 71 ton Chemopuru a prace trwały 4 miesiące,
- do uszczelniania górnego betonu w szybie SW-l zużyto 6 ton Chemopuru, prace trwały
8 zmian,
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do uszczelnienia górnego betonu w szybie P-II zużyto l ,4 tony Chemopuru, prace trwały
2 zmiany.
W roku 1998:
- do uszczelniania i wzmacniania obudowy betonowej szybu SG-1 od zrębu do głębokości
816,0 m oraz w 2 wnękach kablowych na poziomie 583,0 m użyto 96 ton Chemopuru w ciągu
190 zmian,
- podczas likwidacji tymczasowej komory pomp w szybie SG-2 na poziomie 614 m zużyto
4,2 tony Chemopuru, prace trwały 4 zmiany,
- podczas uszczelniania komory pomp głównego odwadniania przy szybach SG-1 i SG-2
na poziomie 1050 m zużyto 1,2 tony Chemopuru, prace trwały 3 zmiany,
- do uszczelniania górnego betonu w szybie SW -3 na poziomie od 40 m do 57 m zużyto
3,6 tony Chemopuru, prace trwały 4 zmiany,
- podczas uszczelniania obudowy tubingowej w szybie P-IV na głębokości 380,0 m do
430,9 m zużyto 7,8 tony Chemopuru, prace trwały lO zmian,
- podczas uszczelniania obudowy betonowej w szybie P-VII od zrębu do głębokości 3 7 m
zużyto 4,8 tony Chemopuru, prace trwały 5 zmian,
W roku 1999:
- do uszczelniania i wzmacniania obudowy betonowej szybu SG-1 od głębokości 816,0 m
do l 025 m zużyto 25 ton Chemopuru, prace trwały 4 7 zmian,
- podczas uszczelniania obudowy betonowej w szybie P-VII od głębokości 37 m do 55 m
zużyto 3,6 tony Chemopuru, prace trwały 4 zmiany,
- podczas uszczelniania obudowy tubingowej w szybie P-V na głębokości 367,0 m
i 402,0 m zużyto 4,3 tony Chemopuru, prace trwały 6 zmian,
- do uszczelnienia górnego betonu w szybie P-1 użyto 1,44 tony Chemopuru prace trwały
3 zmiany.
Za wyjątkiem robót w szybach SG-1 i SG-2, które prowadzone były w normalne dni robocze
przez PeBeKa Lubin pozostałe roboty wykonano w dni wolne od pracy siłami oddziałów szybowych
kopalni. Większości tych prac nie udałoby się przeprowadzić technologiami tradycyjnymi.
5.2. System naprawczy CT-95
System praktycznie powstał na zamówienie 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" w momencie
gdy poszukiwano odpowiedniego materiału do wykonania naprawy obudowy betonowej w szybie SW-l, która uległa głębokiej korozji powierzchniowej na dużej powierzchni (od poz. 720 m
do 786 m- czyli ponad 1500 m 2). Wielkość powierzchni do naprawienia i ograniczony czas
dostępu do szybu wykluczał zastosowanie ręcznej metody nakładania masy. Najciekawszą propozycję cenową i technologiczną złożyła firma PPHU EKOCHEM S.A. Wspólnie ustalono wymagania, przeprowadzono szereg prób i badań, wybrano urżądzenie do mechanicznego nakła
dania masy. Wybrano metodę nakładania masy, z dodaniem do wody zarobowej ciekłego modyfikatora- żywicy akrylowej AKR YLOP, gdyż próby wykonane w szybie SG-1 wykazały, że
dodanie płynnej żywicy do wody zarobowej, zamiast w postaci suchej do masy naprawczej,
znacznie poprawia właściwości technologiczne natryskiwanej masy (mały odpad, możli
wość nakładania bardzo grubej warstwy, szybsze wiązanie, możliwość blokowania drobnych
wysączeń).
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System naprawczy CT-95 jest przeznaczony do wykonywania napraw konstrukcji betonowych i żelbetowych budownictwa ogólnego, specjalistycznego i górniczego. Może być nanoszony ręcznie lub metodą natryskową. W skład systemu wchodzi 5 suchych mieszanek na bazie
cementu portlandzkiego:
kompozycja gruntująca CT-S,
- masa naprawcza CT-2,
- 111asa naprawcza CT-2/M,
- masa naprawcza CT-6,
- masa naprawcza CT-6/M,
- oraz ciekła żywica akrylowa AKRYLOP.
Kompozycja gruntująca CT-S stanowi pierwszą warstwę systemu naprawczego (warstwę
szczepną), a także jest przeznaczona do pokrywania oczyszczonych i zabezpieczonych przed korozją elementów zbrojenia. Przy mechanicznym nakładaniu masy naprawczej zrezygnowaliśmy
z nakładania warstwy szczepnej.
Masa naprawcza CT -2 jest suchą mieszanką cementu, kruszywa o drobnym uziarnieniu
(do 2 mm), włókien zbrojących oraz dodatków modyfikujących, w tym suchej żywicy akrylowej.
Masa naprawcza CT-6 jest suchą mieszanką cementu, kruszywa o grubym uziarnieniu (do
6 mm), włókien zbrojących oraz dodatków modyfikujących, w tym suchej żywicy akrylowej.
Masy naprawcze CT-2/M i CT-6/M nie posiadają w swym składzie suchej żywicy akrylowej
i są przeznaczone do nakładania mechanicznego.
AKRYLOP jest wodną emulsją kopolimerów akrylowych dodawaną do wody zarobowej
przy stosowaniu mas naprawczych CT-2/M i CT-6/M.
Warunkiem uzyskania wymaganych właściwości masy naprawczej jest dokładne wymieszanie suchej masy z odpowiednią ilością wody zarobowej (i żywicy akrylowej w przypadku
CT-2/M. , CT-6/M.). Proporcje są następujące:
CT-S
4,0-4,20 dm 3 l 25 kg suchej mieszanki,
CT-2 (CT-2/M.)
2,75 dm 3 l 25 kg suchej mieszanki,
CT-6 (CT-6/M.)
2,40 dm 3 l 25 kg suchej mieszanki,
AKRYLOP
2,00 dm 3 l 100 kg suchej mieszanki (do wody zarobowej).
Należy pamiętać o dokładnym oczyszczeniu miejsca naprawy z zanieczyszczeń i zwietrzałego betonu oraz zwilżeniu wodą, gdyż masy naprawcze nakładać należy metodą "mokre na
mokre". W praktyce uszkodzony i zwietrzały beton usuwano przez pihowanie a następnie myto
wodą pod ciśnieniem za pomocą odpowiedniego urządzenia.
Zużycie materiałów wynosi:
CT-S
1,7- 2,4 kg/m 2/mm,
CT-2 (CT-2/M.)
18,5 kg/ m 2/cm,
CT-6 (CT-6/M.)
18,5 kg/ m 2/cm.
Ilość odpadu przy pracach ręcznych jest niewielka i zależy od staranności pracownika wykonującego roboty. Przy metodzie natryskowej odpad wynosi 5-7%. Efektywność nakładania
masy naprawczej metodą natrysku na sucho zależy od następujących czynników, które przy pracach w kopalni "Polkowice-Sieroszowice" były w pełni spełnione :
- rodzaju i stanu technicznego urządzenia- stosowano nowe urządzenie do natryskiwania
betonu typu Meyco Piccola 020 LST z napędem pneumatycznym,
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- umiejętności operatora- posiadali doświadczenie na innych starszego typu urządzeniach,
- utrzymania optymalnej odległości dyszy od naprawianej powierzchni - w warunkach
szybu SG-1 optymalną okazała się odległość 0,5-0, 7 m, przy której odpad był mały i uzyskano
właściwy stopień homogenizacji mieszanki,
- prędkości mieszanki wylotowej -wynosiła od 15 do l 00 m/s,
- kąta nachylenia strumienia mieszanki do powierzchni naprawianej - utrzymywano
możliwie najbliższy 90°,
- stałe utrzymanie wynikającego z technologii stosunku w/c - w przypadku CT-2/M
i CT-6/M utrzymywano stosunek 10 dcm 3 wody zarobowej na 100 kg suchej mieszanki,
- grubości nakładanej warstwy- warstwy o grubości do 20 mm lepiej nakładać ręcznie ze
względu na duży odpad, powyżej 20 mm odpad zaczyna maleć i stabilizuje się na minimalnym
poziomie; jednorazowo kładziono warstwy do 25 cm, ubytki głębokości około 50cm wypełniano
dwoma warstwami systemu.
Przy robotach w szybie ważne jest aby ograniczyć ciąg powietrza, które płynąc z dużą pręd
kością może porywać masę naprawczą poza powierzchnię naprawianą.
Dzięki przestrzeganiu powyższych warunków technologicznych, nakładając mechanicznie
zaprawy CT-2/M i CT-6/M uzyskaliśmy beton o dużej trwałości, szczelny, dobrze związany
z naprawianym podłożem (beton, mur a nawet stal). Właściwości wytrzymałościowe (klasa
B-45), mrozoodporność, szczelność, nasiąkliwość i rysoodporność były większe niż przy ukła
daniu tego systemu ręcznie. Czasochłonność i uciążliwość naprawy była wielokrotnie niższa od
metod tradycyjnych.
Korzystając z systemu CT-95 wykonano następujące naprawy:
- kanały wentylacyjne przy szybie P-IV: naprawę części zewnętrznej i 2 dyfuzorów rozpoczęto w 1997 r. nakładając masę naprawczą ręcznie, metodą tą zregenerowano 600 m2 powierzchni, w roku 1999 dokonano naprawy pozostałych 231 m 2 metodą natryskową, grubość
nakładanej warstwy wynosiła od 30 mm do 50 mm,
- uszkodzenia obudowy betonowej szybu SG-1: naprawiono dwadzieścia uszkodzeń betonu o głębokości 0,3 do 0,7 m, największe z nich miały rozmiary: 2,75 x 0,5 m, 1,75 x 1,60 m,
1,5 x 1,5 m, 1,80 x 1,85 m oraz dwa złącza technologiczne na całym obwodzie szybu o szerokości 0,3 m i głębokości 0,3 m; do napraw użyto 41ton CT-6 i 13ton CT-2.
System naprawczy CT -95 posiada dopuszczenie Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych z dnia 13.05.1999 r. L.dz.
OSG/525/0036/99/JF, cecha dopuszczenia GG-40/99. Atest Higieniczny PZH nr B-1855/95.
Aprobata Techniczna ITB A T -15-2269/96
5.3. Naprawa

uszkodzeń

obudowy tubingowej

W ostatnich latach notujemy w szybach kopalń KGHM coraz częstsze przypadki uszkodzenia elementów obudowy tubingowej. Większość z nich to rzadzizny i pęknięcia usytuowane
w narożach tubingów. Wybierając sposób naprawy należało uwzględnić konieczność odtworzenia wytrzymałości i szczelności obudowy, jak najmniejsze ograniczenie przekroju wentylacyjnego szybu, utrzymanie odległości ruchowych przewidzianych przepisami, uniknięcie kolizji
ze zbrojeniem i wyposażeniem szybu (kable, rurociągi, przedziały drabinowe, elementu mocujące zbrojenie) Jedną z pierwszych napraw było wzmocnienie obudowy tubingowej w szybie
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P-VI na głębokości 367m. Zastosowano wkładki spawane z blachy stalowej o grubości 15 mm,
które miały być wklejone w przestrzenie międzyżebrowe tubingów klejem UNIREP-12 i dodatkowo spięte z tubingami za pomocą śrub. Ze względu na trudności z osuszeniem i utrzymaniem w należytej czystości powierzchni klejonych tubingów i wkładek wzmacniających zrezygnowano z kleju a przestrzeń między wkładką i tubingiem wypełniono piastobetonem o bardzo
drobnym stosie okruchowym. Problemy związane z montażem wkładek wzmacniających w tym
szybie wykazały, że podstawą do rozpoczęcia prac wzmacniających tubingi jest wcześniejsza
likwidacja wszelkich wycieków wody w najbliższej okolicy naprawianego miejsca. W później
szych naprawach stosowano wkładki z żeliwa sferoidalnego wklejane klejami ARC-835
(A.W. CHESTERTON CO.) lub SIKADURR 53 (SIKA). W celu dokładnego wpasowania
wkładek w przestrzenie międzyżebrowe tubingów w kolejnych naprawach wykonywano wkład
ki trójdzielne. Obliczenia wytrzymałościowe tak wzmocnionej obudowy wykazały, że przenosi ona wymagane obciążenia i jest pełnowartościowa . Dotychczas wykonano wzmocnienia
w szybach:
- P-VI- l Owkładek stalowych uszczelnianych plastobetonem, dodatkowo mocowanych
na śruby,
- P-IV - 4 wkładki żeliwne trójdzielne wklejone klejem ARC-835, dodatkowo mocowane na śruby,
- P-V- 2 wkładki żeliwne niepełne wklejone klejem SIKADURR 53, dodatkowo mocowane na śruby.
5.4. Inne wykorzystane w szybach

środki

Podczas likwidacji wnękkablowych w szybie SW-l na poziomie 583,0 m i tymczasowej komory pomp w szybie SG-2 na poziomie 614,0m (pozostałość po systemie odwadniania szybów
w trakcie budowy) do wypełnienia likwidowanej przestrzeni użyto tworzywa mineralnego o nazwie EKOPIANA produkcji PPHU EKOCHEM S.A.
EKOPIANA jest jednoskładnikowym, samoutwardzalnym cementowym tworzywem spienionym wytwarzanym w miejscu zastosowania. Jest to preparat proszkowy, który po zmieszaniu
z wodą, przy użyciu odpowiedniej pompy (gipsiarki) tworzy twardą, niezanikającą pianę mineralną o podanych niżej właściwościach:
gęstość mokrej piany
200-500 kg/m 3,
150-400 kg!m3,
gęstość tworzywa po wysuszeniu
wytrzymałość na ści skanie
0,6-2,5 MPa,
stopień spienienia
4 do lO razy.
Aby otrzymać tworzywo o odpowiednich właściwościach należy zachować następujące
parametry:
stosunek woda : preparat proszkowy
od l : l do 2,5 : l ,
10 do 35°C,
temperatura wody zarobowej
temperatura otoczenia
5 do 40°C,
odległość podawania piany
30 do 300 m,
l do l ,5 cala
- średnica węża podającego
Przed wypełnieniem pustych przestrzeni EKOPIANĄ wloty wnęk kablowych i komory
pomp do szybu zostały zamknięte murami o grubości 103 cm z cegły klinkierowej klasy 350 na
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zaprawie cementowej, w których przy stropie zabudowano

rurę podającą

tworzywo i rurę od-

powietrzająco-kontrolną.

Łącznie

zlikwidowano l 000 m 3 zbędnej przestrzeni, zabezpieczając jednocześnie szyb przed
dopływami wody. Parametry wytrzymałościowe tłoczonego tworzywa starano się utrzymać
bliżej ich górnej granicy, stąd średni stopień spienienia uzyskano na poziomie l : 6 przy stosunku
suchej masy do wody l : 1,5. Likwida~ja zbędnych wnęk i komory pomp była podyktowana bezpieczeństwem szybów, gdyż zlokalizowano je w bardzo trudnych warunkach geologiczno-górniczych, tuż poniżej obudowy tubingowej , w bezpośrednim sąsiedztwie warstw zawodnionych. Już w trakcie budowy były problemy z utrzymaniem obudowy tych wyrobisk, pojawiły
się wycieki wody. W trakcie eksploatacji postępowała degradacja obudowy a zabiegi uszczelniające nie przynosiły trwałego skutku. Wypełnienie likwidowanej przestrzeni było konieczne
w celu podparcia stropu w stopniu uniemożliwiającym, w przyszłości, znaczne uszkodzenie istniejącej obudowy i pojawienie się dużych dopływów wody pod ciśnieniem. Likwidacja przez
podsadzenie podsadzką płynną piaskową nie wchodziła w grę ze względu na brak takiej instalacji w szybie i ogromne koszty jej budowy. Zastosowanie podsadzki suchej kamiennej (skała
płonna ciągnięta z dołu z wyrobisk udostępniających lub opuszczana z góry z hałdy) przy obecnym uzbrojeniu szybów wiązałoby się z olbrzymim nakładem pracy. Zastosowanie nowoczesnego środka i prostej technologii pozwoliło na szybkie, tanie i bezpieczne podsadzenie zbędnej
przestrzeni. Według oceny wykonawcy i służb inwestycyjnych kopalni czas wykonania likwidacji był krótszy o 2/3 a ilość transportowanego materiału mniejsza o 5/6 w stosunku do podsadzki kamiennej. Uzyskano jednocześnie znacznie lepsze wypełnienie przestrzeni likwidowanej i praktycznie uniemożliwiono migrację wody.
6. Podsumowanie

Przedstawione materiały nie obejmują całości doświadczeń jakie zdobyto przy stosowaniu
nowoczesnych rozwiązań technologicznych i materiałowych podczas napraw obudów szybowych w LGOM, dotyczą tylko jednej kopalni. Pozwalająjednak ocenić wysiłek jaki wkładany
jest w unowocześnienie technologii stosowanych przy naprawach obudów szybowych, ukazuje
kierunki w jakich powinno się iść, przedstawia skalę problemów z jakimi się_ spotykamy eksploatując szyby. Górnictwo miedziowe wciąż poszukuje tanich i efektywnych technologii i materiałów pozwalających naprawiać coraz bardziej skomplikowane uszkodzenia obudowy szybowej . Poszukujemy też odpowiedzi na wiele pytań związanych z modelem pracy rury szybowej
w otaczającym ją górotworze, wpływem wstrząsów sejsmicznych na obudowę szybów itp.
Chciałbym podziękować Panu Wojciechowi Schopp z PPHU EKOCHEM S.A. i Panu
Leonowi Korniło z 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice" za pomoc jakiej mi udzielili podczas pisania referatu.
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Modern materials for extra sealing and restoration the shafts
in 0/ZG "Polkowice-Sieroszowice"
Abstract

In the first part of this lecture mining and geological conditions were presented, in which
main shafts in LGOM Work, as wallas main hazardous for shafts support safety, aU kinds of
concret and tubbing support damage and factors affecting damage proceeding.
In the second part ofthis lecture support material and technology were discussed, which are
applied to shaft support damages repairing, and the newest solutions in material and technology
and for seal and repairing this support in mine "Polkowice-Sieroszowice". Were presented also
same data conceming executed of repairs and obtains economical and organisation effects whi ch
resulted from new technologies application.

Mat. Konf Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 351-360

Krzysztof SKRZYŃSKI
Marek ROTKEGEL
Główny

Instytut Górnictwa, Katowiec

Obudowa kombinowana prosto-łukowa jako skuteczne zabezpieczenie
rozcinek ścianowych
Słowa

kluczowe

Obudowa chodnikowa - rozcinki ścianowe -

nośność

Streszczenie
Najczęściej spotykana w wyrobiskach korytarzowych kopalń węgla kamiennego odrzwiowa
obudowa typu ŁP nie we wszystkich przypadkach nadaje się do zabezpieczania rozcinek ściano
wych. W wyrobiskach tych celowe jest zastosowanie odrzwi obudowy nie wymagającej przybierki
stropu (np. obudowy prostokątnej), a jednocześnie charakteryzującej się wysoką nośnością pozwalającą na zabudowę odrzwi w rozstawie zgodnym z podziałką sekcji obudowy zmechanizowanej.
W referacie przedstawiono konstrukcję obudowy będącej kombinacją odrzwi prostokątnych i łuko
wych. Podano wymiary elementów odrzwi, a także wyniki modelowych badań nośności odrzwi.

l.

Wstęp

Obudowy wyrobisk korytarzowych powinny zachowywać stateczność w ustalonym okresie
czasu, co wyraża się zachowaniem przez nie żądanych wymiarów przekroju poprzecznego. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana obudowa ma decydujący wpływ na wyeliminowanie,
a przynajmniej ograniczenie kosztownych przebudów.
Wymagania takie w większości przypadków spełnia łukowa stalowa obudowa podatna
z kształtowników V. Istnieją jednak wyrobiska, na przykład rozcinki ścianowe, których ze
względu na żądany kształt wyłomu (prostokątny o dużej szerokości, przy stosunkowo małej wysokości) nie zabezpiecza się obudową łukową, ze względów ekonomicznych.
Często stosowanym rozwiązaniem jest obudowa prosta (rys. 1), składająca się z prostoliniowej jedno- lub dwuelementowej stropnicy posadowionej na dwóch lub trzech stojakach ciernych typu SV. Obudowa ta charakteryzuje się niską nośnością, co wywołuje trudności z utrzymaniem wyrobisk. W celu zwiększenia nośności stosowane są zastrzały.
Innym sposobem zabezpieczania rozcinekjest stosowanie odrzwi łukowych z poszerzeniem
odrzwiami prostymi. Obudowa ta składa się z typowych odrzwi ŁP oraz odrzwi prostych,
składających się z prostej stropnicy podpartej co najmniej dwoma stojakami. Odrzwia przeznaSekcja I
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a

b

Rys. l . Odrzwia obudowy prostej
a - posadowionej na trzech stojakach, b - z zastrzałami
Fig. l . Rectangular roadway support
a - founded on three props, b - with angle struts

Rys. 2. Odrzwia łukowe podatne z poszerzeniem odrzwiami prostymi
Fig. 2. Roadway supports flexible with extension of rectangular support
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czone są do zabezpieczenia wyrobiska drążonego dwuetapowo. W pierwszym etapie wykonywane jest wyrobisko zabezpieczone obudową z odrzwi ŁP, o odpowiednich gabarytach, a w drugim etapie poszerzane, przy czym poszerzenie jest zabezpieczane obudową prostą. Stropnica
odrzwi prostych może być zabudowana bezpośrednio na łuku stropnicowym odrzwi ŁP lub stykać się z łukiem stropnicowym odrzwi w środku zakładki tego łuku z łukiem stropnicowym.
Rozmowy przeprowadzone z przedstawicielami kopalń wykazały, że istnieje zapotrzebowanie na obudowę prostokątną o nośności przewyższającej nośność obudowy łukowej, o tej samej szerokości przy spągu, nie wymagającą dodatkowych wzmocnień w postaci stojaka środ
kowego. W rozmowach z przedstawicielami kopalń, należących do Katowickiego Holdingu Węglowego, określono wymiary gabarytowe odrzwi składających się na typoszereg, amianowicie:
-szerokość 4250-o-7000 mm,
-wysokość 2450-o-3050 mm.
Ze względów technologicznych odrzwia powinny mieć możliwość płynnej regulacji szerokości w zakresie minimum 500 mm.
Na rysunku 3 przedstawiono zakres możliwości regulacji szerokości i wysokości poszczególnych wielkości odrzwi obudowy łukowo-prostej.
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Rys. 3. Zakres wysokości i szerokości odrzwi obudowy łukowo-prostej
Fig. 3. Thc rangc ofhight and width ofrcctangular-arched support

2. Konstrukcja odrzwi

Na podstawie przedstawionych
przedstawiona na rysunku 4.
Sekcja I

powyżej założeń powstała

koncepcja konstrukcji odrzwi

353

School ofUnderground Mining 2000

s
L1
c4
c3

L

C2

Rys. 4. Schemat odrzwi podwójnych
Fig. 4. Thc combine rcctangular-archcd support schcme

Podczas realizacji wstępnego projektu od potencjalnych użytkowników uzyskano informację, że ze względu na technologię transportu, montażu sekcji obudów zmechanizowanych w rozcince oraz ich wymiary gabarytowe, pożądana jest możliwość podwyższania obudowy o 750 mm. Informacje te uwzględniono w założeniach konstrukcyjnych.
Na tej podstawie powstał typoszereg odrzwi o wymiarach gabarytowych przedstawionych
w tabeli l.
Do wykonania typoszeregu odrzwi obudowy łukowo-prostej przyjęto następujące założenia:
-elementy odrzwi będą wykonywane z kształtowników V25 lub V29,

Tabela l . Wymiary odrzwi typoszeregu
Table l. Dimensions of rectangular-arched supports
Szerokość
Wielkość

Wysokość

cdrzwi

odrzwi

odrzwi
mm

354

l

4250+5000

2450+3200

2

4545+5295

2570+3320

3

5500+6250

2750+3500

4

6000+6750

2900+3650

5

6200+6950

2900+3650

6

7000+7750

3050+3800
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do realizacji połączeń ciernych elementów stojaków oraz łuków ociosowych i stropnicowych będą używane typowe strzemiona SD lub SDO,
- długości elementów stropnicowych oraz ich zakładek w złączach są takie, że umożli
wiają płynną regulację szerokości odrzwi w zakresie 750 mm,
- wysokość odrzwi można zmieniać, stosując elementy ociosowe o różnych długościach
odcinków prostych, przy czym zastosowano trzy wielkości podwyższenia:
I o 250 mm,
- II o 500 mm,
- III o 750 mm,
promienie krzywizn łuków ociosowych i stropnicowych są dla danej wielkości odrzwi takie same.
Do wykonania projektu konstrukcyjnego odrzwi zastosowano program komputerowy
służący do wspomagania projektowania. W wyniku otrzymano wymiary elementów odrzwi
oraz zakładek w złączach tych elementów, umożliwiające uzyskanie założonych wymiarów
gabarytowych. Długości zakładek w złączach elementów prostoliniowych dobrano w taki
sposób, aby umożliwiały płynną regulację szerokości odrzwi w założonych granicach. Poniżej (tab. 2.) przedstawiono wymiary poszczególnych elementów odrzwi oraz zakładek
w typoszeregu.

Tabela 2.Wymiary poszczególnych elementów odrzwi i zakładek w typoszeregu
Tablc 2. Dimensions o f clcmcnts o f combinc rcctangular-archcd supports

s

Wielkość

w

cl

c2

c4

c3

LI

odrzwi

L2

L

Lo

Ro

zo

Ls

Rs

zs

mm

l

4250

2450

600

500

1900

3960

4450

2325

740

2530

1200

1250

3180

1200

1900

2

4545

2570

600

500

1900

4625

4925

2355

770

2555

1325

1250

3330

1325

1920

3

5500

2750

600

500

2550

5340

5750

2580

790

2785

1500

1250

4050

1500

2550

4

6000

2900

600

550

2460

5560

6000

2650

870

2470

1750

1250

4620

1750

2460

5

6200

2900

600

550

2950

5940

6400

2675

890

2870

1650

1250

4600

1650

2950

6

7000

3050

600

550

3450

6540

7100

2680

1040

3010

1800

1250

5200

1800

3450

Powyższe wartości przyjęto
wielkości

jako dane do

obliczeń wytrzymałościowych

poszczególnych

odrzwi w typoszeregu.

3. Obliczenia

wytrzymałościowe

odrzwi

Do obliczeń wytrzymałościowych odrzwi wykorzystano program komputerowy, służący do
analizy wytrzymałościowej konstrukcji za pomocą metody elementów skończonych.
Analiza wyników obliczeń wykazała, że odrzwia obudowy podwójnej, prostokątnej i łuko
wej charakteryzują się znacznie większą nośnością (ok. 300%) od odrzwi obudowy prostej z poSekcja I

355

School o f Underground Mining 2000
w.z.row:·tl

Rys. 5. Model podparcia oraz

obciążenia

odrzwi oraz model usytuowania

kształtownika

w odrzwiach

Fig. 5. Thc model of props and lo ad of support and thc model o f location o f thc shape in support

Rys. 6, Wykresy

przemieszczeń

pionowych odrzwi oraz

sił podłużnych

w elementach odrzwi

Fig. 6. Diagramsof diflection and axial forces in support elcmcnts

Y

L.
Rys. 7. Wykresy momentów

zginających

oraz naprężeń w elementach odrzwi

Fig. 7. Diagrams ofbcnding momcnts and strcsscs in support clcmcnts
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jedynczych kształtowników, przy tej samej szerokości przy spągu oraz nośnością około 200%
większą od porównywalnych typowych odrzwi ŁP.
Niezależnie od wielkości odrzwi miejsca występowania ekstremów sił wewnętrznych, naprężeń i odkształceń występują w analogicznych obszarach odrzwi, wyniki obliczeń wskaźni
ków nośności poszczególnych wielkości odrzwi przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3.

Wskaźniki nośności

odrzwi

Tablc 3. Factors ofload bearing capacity ofsupports
Szerokość
Wielkość

Nośność

odrzwi

Nośność

maksymalna

robocza

odrzwi
mm

kN/m

l

4250-;-5000

0,3[8-70,230

0,255-70,184

2

4545+5295

0,278+0,205

0,223+0, 164

3

55oo~6250

0,190+0,147

O, 152+0, 11 8

4

6000+6750

o, 160+0, 126

O, 128+0, !Ol

5

6200+6950

0,150+0,119

O, 120+0,095

6

7000+7750

O, 117+0,096

0,094+0,077

Na wykresie (rys. 8.) przedstawiono zmiany nośności odrzwi w zależności od ich szerokości
przy spągu.
Wartości przedstawione w tabeli 3 posłużyły do obliczeń nośności roboczej obudowy w zależności od rozstawu odrzwi. Zależność tę przedstawiono na rysunkach 9 i l O.
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4. Technologia wznoszenia odrzwi

Wznoszenie odrzwi odbywa się dwuetapowo. W pierwszym etapie wznoszone są odrzwia
z dwuelementowej stropnicy prostej oraz dwóch dwuelementowych
stojaków. Technologia wznoszeniajest taka samajak dwustojakowych odrzwi obudowy prostej .
Elementy odrzwi prostych łączone są na zakładkę za pomocą strzemion SD lub SDO.
W drugim etapie wznoszone są odrzwia wewnętrzne (łukowe). Odrzwia te wznosi się jak
czteroelementowe typowe odrzwia łukowe. Luki ociosowe i łuki stropnicowe łączy się na
zakładkę za pomocą strzemion SD lub SDO, natomiast elementy stropnicowe od strony odcinków prostych łączy się ze sobą oraz ze stropnicą odrzwi prostych za pomocą czterech specjalnych złączy , przedstawionych na rysunku 11.
zewnętrzne, składające się

Rys. 11.

Złącze

specjalne

Fig. 11. Spccial joint

5. Podsumowanie

Podwójne odrzwia obudowy, posiadające poczwórny kształtownik w elemencie stropnicowym, w obszarze występowania największego momentu zginającego, oraz podwójne
kształtowniki w elementach ociosowych, charakteryzują się znacznie większą nośnością zarówno w stosunku do odrzwi prostych, jak i łukowych. Zaletą odrzwi podwójnych jest ponadto możliwość płynnej regulacji ich szerokości poprzez zmianę długości zakładek
w złączach elementów stropnicowych. Na podstawie projektu wstępnego opracowana została dokumentacja konstrukcyjna dla wykonawcy obudowy.
Producentem obudowy jest Huta Łabędy.
Typoszereg odrzwi podwójnych z kształtownika V25 uzyskał dopuszczenie Prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych .
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The combined rectangular-arched supports as an effective protection of
longwall cross-cuts
Abstract

The ŁP-type door-frame supports, most frequently met in the roadways of hard coal mines
are not applicable in all the cases in protection oflongwall cross-cuts. It is therefore reasonable to
use in such workings the frame supports which do not need roof ripping (e.g. rectangular
supports), and, at the same time, characterized by high load-bearing capacity allowing to build
the frames in the spacing compatible with the scale of the powered supports section. The
supports construction has been presented in the paper being a combination of rectangular and arched frames . The dimensions ofthe support frame elements have been given as well as the results
of modelling tests o f the load-bearing capacity of the frames.
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Pomiary przemieszczeń punktów powierzchni z zastosowaniem techniki
satelitarnej GPS przy eksploatacji ściany zwrotnej
Słowa

kluczowe

Ściana zwrotna -ruchy powierzchni- pomiary satelitarne

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów satelitamych przemieszczeń punktów powierzchni w przypadku eksploatacji ściany zwrotnej. Uzyskane wyniki oraz ich analiza potwierdzają w pełni możliwość zastosowania metody Ruhrkohle która jest pod względem
matematycznym identyczna z teorią Knothego- do prognostycznych obliczeń wskaźników deformacji dla eksploatacji górniczej w technologii ściany zwrotnej .
l.

Wstęp

Przebiegająca ciągle,

od momentu powstania koncernu Ruhrkohle AG w roku 1970, restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego jest od początku związana z dwoma generalnymi celami- z ciągłym dążeniem do zmniejszenia kosztów wydobycia oraz z stałą redukcją stanu zatrudnienia.
Zmniejszenie kosztów wiąże się z coraz bardziej optymalnym wykorzystaniem stojących do
dyspozycji środków produkcji.
Zastosowanie technologii ścian zwrotnych nie tylko eliminuje przerwę pomiędzy eksploatacją dwóch sąsiednich ścian spowodowaną m. in. pracochłonnym demontażem, przeprowadzką
i ponownym montażem obudowy ścianowej, która w warunkach zagłębia Ruhry trwa od 3 do 8
tygodni, ale także prowadzi do zmniejszenia sumarycznej długości niezbędnych wyrobisk chodnikowych.
Konieczność dostosowania modelu obliczeniowego ruchów punktów górotworu i powierzchni do zastosowanej technologii eksploatacji czyni pomiary przemieszczeń punktów powierzchni nieodzownym elementem pracy inżyniera zajmującego się planowaniem eksploatacji
górniczej w sensie minimalizacji jej wpływów na obiekty górotworu i powierzchni.
Z punktu widzenia szkód górniczych niezbędnym jest bowiem praktyczna znajomość ruchów punktów powierzchni specjalnie w rejonie zwrotu ściany w celu kontroli i kalibracji stoSekcja I
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sowanych metod prognostycznych, a także praktyczna ocena reakcji obiektów powierzchni
znajdujących się w rejonie zwrotu ściany na "kołowy" sposób jej prowadzenia tzn. na w sposób
ciągły przebiegającą zmianę jej kierunku o 180 .
2. Obserwacje

przemieszczeń

za

pomocą

techniki satelitarnej GPS

W celu zmniejszenia kosztów produkcji kop. Niederherg zdecydowała się wybrać parcelę
w pokładzie Finefrau za pomocą technologii ściany zwrotnej.
Ze względu na konieczność oceny przydatności stosowanej metody prognostycznej (metoda
Ruhrkohle) oraz ze względu na zabudowę powierzchni zdecydowano się na przeprowadzenie
kompleksowych wielkopowierzchniowych pomiarów przemieszczeń punktów za pomocą techniki satelitarnej.
Z obiektów powierzchniowych na leży szczególnie wyróżnić, położone bezpośrednio w rejonie zwrotu ściany skrzyżowanie autostrady A 40 (Duisburg- Venlo) z autostradą A 57 (Krefeld - Goch).
W celu obserwacji przebiegu procesu przemieszczenia wybranych punktów powierzchni
w przestrzeni i w czasie założono na powierzchni terenu sieć pomiarowa złożoną z 50 punktów
(rys. 1), z czego 44 punkty leżały w zasięgu wpływów projektowanej eksploatacji, zaś pozostałych 6 punktów poza zasięgiem i stanowiły tzw. punkty nawiązania.
Eksploatacja górnicza ściany zwrotnej nr 236 w pokładzie Finefrau prowadzona była
w okresie od 11.1996 do 08 .1998.
W celu uchwycenia stanu wyjściowego położenia obserwowanych punktów oraz praktycznej oceny wielkości błędów pomiarowych wykonano przed rozpoczęciem eksploatacji dwa pomiary wyjściowe, tzn. wykonano podwójny pomiar zerowy.
W okresie eksploatacji dokonano 24 cykli pomiarowych, przy czym pomiar 24 wykonano
w dniu zakończenia eksploatacji. Po zakończeniu eksploatacji wykonano jeszcze 2 pomiarypomiar ostatni wykonano w grudniu 1998 roku, czyli ok. cztery miesiące po zakończeniu eksploatacji górniczej.
Pomiary wykonano z jednoczesnym wykorzystaniem od 9 do 11 odbiorników GPS typu
Leica 200/300.
Przeprowadzone pomiary zostały wykonane za pomocą metody gwiazdy (Sternverfahren),
przy czym w każdym cyklu pomiarowym dwa punkty leżące w zasięgu wpływów zostały użyte
jako punkty permanentne (pomiar ciągły przez cały czas trwania epoki pomiarowej).
Pomiar pozostałych punktów leżących w rejonie zasięgu wpływów prowadzonej eksploatacji trwał przeciętnie 15 minut zaś punktów nawiązania ok. 25 minut.
Dokładność przeprowadzonych pomiarów była stosunkowo wysoka i wynosiła
węgla

gdzie:
s -odchylenie standardowe dowolnej

składowej

mierzonego wektora przemieszczenia.

Za pomocą tych pomiarów uchwycono po raz pierwszy na świecie czasoprzestrzenny przebieg
mchów punktów powierzchni wywołanych eksploatacją górniczą w technologii ściany zwrotnej.
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puklów pomiarowych w rejonic

ściany

zwrotnej

Fig. l. Distribulion o f mcasuring points in thc region of thc returna b lc longwall
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3. Wyniki wykonanych obserwacji i ich globalna analiza
W wyniku przeprowadzonych pomiarów otrzymano czasoprzestrzenny obraz przemieszczenia punktów w rejonie wpływów ściany zwrotnej nr 236 w pokładzie Finefrau.
Na rys. 2 przedstawiono w sposób ilustracyjny ślady przemieszczeń poziomych obserwowanych punktów w czasie.
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przebiegu przemieszczenia poziomego obserwowanych punktów w czasie

Fig. 2. Measured traeks o f horizontal displacements o f the observed points in time
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Wyniki pomiarów pojedynczych punktów przedstawiono w postaci tabelarycznej i graficznej, przy czym wyniki pomiarów przemieszczeń poziomych przedstawiono graficznie w lokalnym układzie współrzędnych ściany zwrotnej. W układzie tym oś pionowa (oś x) jest zgodna
z kierunkiem osi ściany tzn. z kierunkiem eksploatacji w jej pierwszej części. Wyniki pomiarów
dla punktu 24 znajdującego się nad osią zwrotu ściany są ukazane przykładowo w tabeli l i na
rys. 3.
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Rys. 3. Przebieg

składowych
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l

przemieszczenia poziomego (rys.3a) i pionowego (rys.3b) w czasie dla punktu 24

Fig. 3. The course o f components ofthe horizontal displacement (Fig. 3a) and vertical displaccmcnt (Fig. 3b) in timc
for point 24
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Tabela l. Wyniki pomiarów -

Punkt 24

Tablc l. Rcsults ofmeasuremnts -

point 24

Punkt24
Nr pomiaru

o

llt[ d]

lly [mm]

o

o

l

48

2

llx [mm]

lll [mm]

q> [gon]

W[mm]

o

-3

o
o

3

300,0

-5

80

-3

-6

7

229,5

-lO

3

108

-6

-25

26

215,0

-14

4

136

-5

-33

33

209,6

-15

5

164

-12

-42

44

217,7

- 28

6

192

- 20

- 60

63

220,5

- 58

7

220

-29

- 77

82

222,9

-95

8

248

- 60

-100

I 17

234,4

-149

9

276

- 118

-94

151

257,2

-257

10

304

- 131

-69

148

269,1

-292

ll

332

-143

-26

145

288,6

-363

12

360

- 132

9

132

304,3

-419

13

388

-113

33

11 8

318,1

-456

14

416

-75

54

92

339,7

-553

15

444

-51

51

72

350,0

-6 18

16

472

- 12

20

23

365,6

-699

17

500

28

- 29

40

151,1

- 746

18

528

39

-62

73

164,3

- 778

19

556

50

-81

95

164,8

- 781

20

585

55

- 97

112

167,2

- 793

21

612

59

-l lO

125

168,7

-801

22

630

57

- 114

127

170,5

- 818

23

640

55

-118

130

172,2

- 829

24

668

58

- 113

127

169,8

-821

25

724

66

-119

136

167,8

-826

26

780

63

-123

138

169,9

-827

o

llt -czas liczony od momentu pomiaru zerowego, lly - przemieszczenie poziome w kicrunku poprzecznym do
kicrunku osi ściany, llx- przemieszczenie poziome w kicrunku osi ściany, lll - długość wektora przemieszczenia poziomego, q> -
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Przeprowadzone dla tego punktu obliczenia prognostyczne za pomocą metody Ruhrkohle,
przy założeniu stałej prędkości eksploatacji i w rejonie zwrotu ściany, przy założeniu stałej pręd
kości radialnej, wykazały, że elementem śladu przemieszczenia poziomego w czasie jest w przybliżeniu okrąg, zaś w fazie eksploatacji zwrotu ściany elementem przebiegu osiadania w czasie
jest linia prosta.
Te wyniki zostały w pełni jakościowo potwierdzone przez wykonane pomiary satelitarne
(rys. 3).
W celu oceny dokładności pomiaru składowej poziomej przemieszczenia punktu dokonano
analizy wyników pomiarów dla punktu 20 położonego na granicy zasięgu wpływów.
Przedstawione na rys. 4 wyniki pomiarowe posiadają duże podobieństwo do obrazu chaotycznych ruchów molekularnych Browna i pozwalają z tej przyczyny na stosunkowo prostą
ocenę dokładności pomiaru składowych poziomych wektora przemieszczeń, która w tym przypadku leży w granicach ±5 mm.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów uzyskano następujące maksymalne wartości prze.
. .
.
.
m1eszczema pwnowego 1 pozwmego:
- maksymalne osiadanie
Wmax = 857 mm (Punkt l)
- maksymalne przemieszczenie poziome
- w kierunku podłużnym
Umax = 394 mm (Punkt 47)
- w kierunku poprzecznym
Umax = 391 mm (Punkt 23)
gdzie kierunek podłużny jest zgodny z kierunkiem eksploatacji pierwszego odcinka ściany
zwrotnej.
Analiza przedstawionych rozkładów osiadania (rys. 5) i przemieszczeń poziomych (rys. 6)
dla skonstruowanego profilu wzdh1ż drogi Krefelder Strasse (punkty pomiarowe l O, 48, 11, 12,

l
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Rys. 4. Przebieg przemieszczenia poziomego punktu 20 w czasie trwania eksploatacji
Fig. 4. The coursc of a horizontal displacement o f point 20 during exploitation
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Rys . 5 Rozkłady osiadania

wzdłuż

profilu Krefelder Str. dla poszczególnych cykli pomiarowych

Fig. 5. Distributions ofscttlemcnt along the profile ofKrcfclder St for respcctive measurement cyclcs

Rys .6.

Rozkłady

przemieszczenia poziomego wzdłuż profilu Krefelder Str. dla poszczególnych cykli pomiarowych

Fig. 6. Distributions ofa horizontal displacement along thc profile ofKrefelder St for respcctive mcasuremcnt cycles
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13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) prowadzi do następujących maksymalnych wartości końcowych
przemieszczenia i deformacji:
maksymalne osiadanie
wmax = 650mm
maksymalne przemieszczenie poziome
umax = 270 mm
maksymalne nachylenie
Tmax = l ,3 mm! m
E:,., = + 0,6 mm/m
maksymalne odkształcenie rozciągające
E~,., =-l, 7 mm/m
maksymalne odkształcenie ściskające
Obliczone wg metody Ruhrkohle maksymalne wartości przemieszczenia pionowego i poziomego dla eksploatacji ściany zwrotnej oraz dla profilu Krefelder Str. są następujące:
eksploatacja ściana zwrotna
wmax = 850 mm
umax = 375 mm
profil Krefelder Str.
Umax = 260 mm
T max = l ,3 mm! m
= 0,8 mm/m
E~,., = 1,4 mm/m
Powyższe wartości zostały obliczone przy przyjęciu odpowiednich średnich danych opisujących przeprowadzoną eksploatację oraz charakterystycznych dla kopalni Niederherg wartości parametrów metody Ruhrkohle.
Średnie dane charakteryzujące przeprowadzoną eksploatację są następujące:
- średnia grubość pokładu
g = l ,04 m
H = 855 m
- średnia głębokość
- długość frontu ścianowego
d= 330 m
- średnie wydobycie dzienne
W = 2700 t/dobę
- średnia prędkość eksploatacji
v = 7,0 m/dobę
Średnie wartości parametrów metody Ruhrkohle wynoszą odpowiednio:
- współczynnik eksploatacji
a= 0,9 (zawał),
- kąt zasięgu wpływów granicznych
y = 60 gon,
- który odpowiada kątowi
p = 59°
Porównując maksymalne wartości pomierzonych względnie obliczonych na podstawie pomiarów wskaźników z maksymalnymi wartościami obliczonymi wg metody Ruhrkohle na podstawie danych geometrycznych eksploatacji i charakterystycznych dla kopalni Niederherg
standardowych wartości parametrów metody Ruhrkohle należy stwierdzić, że pomiędzy wynikami pomiarów i wynikami obliczeń prognostycznych zachodzi wystarczająca dla praktyki górniczej zgodność.

wskaźników

E:.,

4. Wnioski

końcowe

Zaprojektowana i zrealizowana przez kopalnię Niederherg eksploatacja ściany zwrotnej potwierdziła w pełni możliwość zastosowania tej technologii w warunkach zagłębia Ruhry, tzn.
przy głębokości eksploatacji większej niż 800 m.
Należy nadmienić, że w czasie prowadzenia eksploatacji nie zanotowano żadnych większych
trudności związanych z negatywnąreakcją górotworu, jak np. z przejawami zwiększonego ciśnienia.
Wykonane za pomocą techniki satelitarnej GPS pomiary przemieszczeń wybranych
punktów potwierdziły w pełni przydatność metody Ruhrkohle - a tym samym także teorii
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Knothego -do prognozy wskaźników przemieszczenia i deformacji w przypadku eksploatacji ściany zwrotnej.
Uzyskane z pomiaru wyniki nie wykazały zasadniczo żadnychjakościowych anomalii w stosunku do ich oczekiwanego przebiegu w czasie.
Bezpośrednio zarejestrowane względnie obliczone na podstawie pomiarów maksymalne
wartości przemieszczeń oraz ich pochodnych wykazały dobrą zgodność z wykonanymi obliczeniami prognostycznymi.
Literatura
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Measurements of displacem en ts of surface points with the application
of the GPS sa tellite technique at the exploitation of the returnable
longwall
Abstract

The paper presents the results o f satellite-aided measurements of displacements of surface
points in the case of exploitation of the retumable longwall. The results obtained and their
analysis fully eonfirm the possibility of application of the Ruhrkohle method - which is
mathematically identical to Knothe's theory - to the forecast calculations of deformation
indexes for mining exploitation in the technology ofretumable longwall .
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Wpływ środowiska

otworu wiertniczego na

siłę

utwierdzenia kotwi

wklejanej
Słowa

kluczowe

Obudowa kotwiowa-badania laboratoryjne- siła utwierdzenia kotwi- technologia kotwienia
Streszczenie
W pracy zaprezentowano wyniki badań wpływu środowiska otworu kotwiowego na nośność
kotwi wklejanych. Wyniki te dotyczą znieczyszczeń ścianek otworów materiałem ilastym, zawodnienia oraz grubości ścianki spoiwa.
l.

Wstęp

W polskim górnictwie węglowym, udział kosztów wykonywania robót przygotowawczych
w kosztach wydobycia tony węgla, jest znacznie wyższy niż w przodującym górnictwie świato
wym. Zatem poszukiwanie dróg obniżenia kosztów wydobycia węgla powinno być ukierunkowane na obniżenie kosztów wykonywania tych wyrobisk. Źródeł obniżenia kosztów drążenia
chodników można upatrywać nie tylko w stosowaniu samodzielnej obudowy kotwiowej, rys. l,
ale także w rozrzedzaniu obudowy podporowej z wykorzystaniem, np. wzmocnienia górotworu
poprzez kotwienie.
Duża zmienność litologii i tektoniki polskiego karbonu, a także warunków górniczych naszych kopalń nie zachęca do stosowania obudowy kotwiowej. Projekt samodzielnej obudowy
kotwiowej musi wykonywać rzeczoznawca, często weryfikuje go jeszcze specjalna komisja.
W kolejności OUG zatwierdza dodatek do Planu Ruchu i dopiero można myśleć o przygotowaniach do drążenia wyrobiska. Droga jest długa i często kosztowna, a problem dla Kopalni dopiero się rozpoczyna. Należy skompletować sprzęt, przeszkolić załogę. Bogaci w doświadczenia
inżynierowie d. s. obudowy wiedzą, że projekt załatwia tylko niewielką część problemów które
trzeba pokonać dla zapewnienia stateczności wyrobiska. Poprawne wykonawstwo obudowy zapewniające optymalną współpracę kotwi z górotworem często jest ważniejsze niż najlepszy projekt i wcale nie łatwe do osiągnięcia. Prawidłowa ocena stateczności wyrobisk wymaga
doświadczeń, kopalnie rozpoczynające kotwienie tych doświadczeńjeszcze nie posiadają. RozSekcja l
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Rys. l. Ogólny widok samodzielnej obudowy kotwiowej
Fig. l.

Generał

zabezpieczającej

strop wyrobiska

view o f boi t support w h ich protects the roof o fan underground excavation

powszechnianie obudowy kotwiowej w naszych kopalniach węgla ogranicza także fakt, że
około 60% pokładów zagrożonych jest tąpaniami. Z doświadczeń krajów stosujących powszechnie obudowę kotwiową wynika jednak, że poprawnie zaprojektowana i właściwie wykonana stanowi ona bezpieczną obudowę wyrobisk, nawet w trudnych warunkach górniczo-geologicznych.
Niestety wciąż można obserwować, że do wykonawstwa obudowy kotwiowej nie przywiązuje się większej uwagi a skutki złego wykonawstwa przypisywane są trudnym warunkom
geologicznym. Technologia kotwienia, pozornie łatwa i prosta, wymaga jednak przestrzegania
pewnych zasad warunkujących poprawne funkcjonowanie tej obudowy.
W niniejszym artykule chcielibyśmy przedstawić wyniki badań które mogą stanowić przyczynek do wyjaśnienia wpływu środowiska otworu i niektórych czynników technologicznych na
siłę utwierdzenia kotwi w górotworze.

2. Parametry techniczne i technologiczne a sila utwierdzenia kotwi
Skuteczność pracy obudowy kotwiowej zależy od wielu parametrów technicznych i elementów technologii instalowania tej obudowy, między innymi od:
- parametrów kleju, otworu, żerdzi,
- parametrów procesu instalowania kotwi,
- parametrów odkształceniowych i wytrzymałościowych kotwi .
Stateczność wyrobiska wykonanego w samodzielnej obudowie kotwiowej w dużym stopniu
zależy od stosowanej technologii i staranności wykonania poszczególnych operacji instalowania
tej obudowy. Obserwacje i badania nad technikami osadzania kotwi wskazują, iż w warunkach
"in situ" osiągnięcie maksymalnej nośności nie jest łatwe. W praktyce często dochodzi do zniszczenia wiążącej struktury spoiwa z powodu zaburzeń w optymalnym wymieszaniu składników .
W trakcie instalowania żerdzi kotwiowej jej obroty powinny być ściśle skorelowane z posuwem.
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Zwykle poprawne wymieszanie składników spoiwa uzyskuje się wówczas, gdy żerdź kotwiowa
wprowadzana do otworu na drodze 1.0 m wykona około 60 obrotów. Największe trudności z zachowaniem stałego stosunku obrotów do posuwu żerdzi sprawia zbyt niskie ciśnienie medium
zasilającego urządzenia kotwiące. Niskie ciśnienie medium powoduje też obniżenie siły podnoszenia kotwiarki. Mała różnica pomiędzy średnicą otworu i żerdzi wywołuje w trakcie instalowania obudowy wzrost oporów zarówno ruchu obrotowego jak i posuwistego. W takiej sytuacji, dla prawidłowego zainstalowania kotwi, wymagane są znacznie większe siły osiowe podnoszenia jak i moment obrotowy kotwiarki. Można by wymienić jeszcze kilka czynników
powodujących wzrost oporów występujących przy wprowadzaniu żerdzi kotwiowej do otworu
wiertniczego. Spotykanymi w praktyce są między innymi: zbyt wysoka lepkość klejów, skrzywienie żerdzi lub używanie źle przechowywanych ładunków.
Opory ruchu przy wprowadzaniu żerdzi kotwiowej do otworu wiertniczego wzrastają także
proporcjonalnie do długości odcinka wklejenia. Największe opory występują w końcowej fazie
wprowadzania kotwi do otworu wiertniczego. W praktyce wzrost oporów występujących przy
wprowadzaniu żerdzi do otworu wywołuje spadek prędkości posuwu oraz prędkości obrotowej
instalowanej kotwi i może spowodować niedostateczne wymieszanie składników klejowych.
Nieprawidłowe wymieszanie składników spoiwa prowadzi do óbniżenia jego wytrzymałości.
Obniżenie wytrzymałości spoiwa zwykle zachodzi w takiej sytuacji na najbardziej odpowiedzialnym odcinku wklejenia kotwi, to powoduje obniżenie siły jej utwierdzenia, a w efekcie obniżenie nośności . Niska siła utwierdzenia kotwi może także wynikać z niewystarczającej dla
konkretnego środowiska skalnego długości wklejenia (dotyczy do przypadku odcinkowego
wklejenia kotwi).
Na nośność kotwi wpływa pośrednio także grubości warstwy spoiwa otaczającego kotew
w otworze wiertniczym. Z przeprowadzonych w laboratorium badań wynika, iż wzrost grubości
warstwy spoiwa (powyżej 4 mm) powoduje spadek efektywności wymieszania składników ży
wicy. Może to prowadzić do obniżenia wytrzymałości spoiwa i zarazem obniżenia siły utwierdzenia kotwi. Wielkość oporów jakie występują podczas instalowania kotwi maleje wyraźnie
wraz ze wzrostem grubości warstwy spoiwa. Średnica otworów kotwiowych, wykonywanych
w słabych skałach ilastych, może być większa nawet do 3 mm niż wynikałoby to z wymiarów
użytego raczka. Przeważnie na takie szczegóły technologiczne nie zwraca się uwagi, a jest to jeden ze sposobów zbędnego zwiększania grubości warstwy spoiwa. W warunkach stropów
łupkowych należałoby problem ten traktować ze szczególną uwagą. Należy zauważyć, że pomiary średnicy otworów pod kotwie są ważnym elementem kontroli procesu kotwienia w kopalniach australijskich i angielskich.
W trakcie wiercenia otworów w skałach ilastych ze skąpą przepłuczką wodną obserwuje się
pozostawanie cienkiej warstwy iłu przylegającej do ścianek. Tworzy ona swego rodzaju przegrodę oddzielającą spoiwo kotwiowe od skały i powoduje obniżenie siły utwierdzenia kotwi.
W trakcie badań laboratoryjnych, stwierdzono także znaczne osłabienie siły utwierdzenia
kotwi w szczelinowatym ośrodku skalnym. To niekorzystne zjawisko jest w dalszym ciągu badane. Wydaje się prawdopodobne, że ciśnienie spoiwa wytworzone w trakcie wprowadzania kotwi do otworu, wpływa na efektywność mieszania składników. Stwierdzono także, że przy
dużym ciśnieniu panującym w trakcie mieszania spoiwa łatwiejszemu zniszczeniu ulega plastikowa otoczka naboju. Pozostanie tej otoczki w spoiwie wyraźnie obniża nośność kotwi. Szczeliny w górotworze kotwionym powodują ubytki żywicy, która jest częściowo wtłaczana do
Sekcja I
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szczelin. Powoduje to niekorzystne obniżanie ciśnienia żywicy i spadek efektywności procesu
mieszania. Ubytki spoiwa do szczelin powodują także częściowe tylko wypełnienie spoiwem
przestrzeni otworu kotwiowego. Objawia się to pozostawaniem w spoiwie pustek powietrznych,
występujących głównie w odcinkach otworu wykonanych w szczelinowatym górotworze.
Podjęta problematyka badal'l nie wyczerpuje wszystkich czynników wpływających na efektywność pracy obudowy kotv.;iowej. Zamiarem naszym jest jedynie zasygnalizowanie problemów na które należy zwracać uwagę w trakcie kotwienia, aby nie obniżać efektywności pracy
obudowy kotwiowej . Celem badań, które wycinkowo prezentujemy, było określenie wpływu
wybranych parametrów technicznych i technologicznych instalowania kotwi wklejanych na ich
siłę utwierdzenia w górotworze. W zaprezentowanych badaniach ograniczono się do uwarstwionego górotworu karbońskiego, charakteryzującego się zróżnicowanymi parametrami fizykomechanicznymi poszczególnych warstw. Przedstawione wyniki badań dotyczą głównie tych
parametrów które w praktyce górniczej mogą być łatwo kontrolowane. W szczególności chcielibyśmy przedstawić wpływ następujących parametrów na siłę utwierdzenia kotwi:
grubości warstwy spoiwa otaczającego pręt kotwiowy w otworze wiertniczym,
- długości wklejenia kotwi w różnych ośrodkach skalnych,
- zawodnienia ścianek otworu oraz zanieczyszczeń pozostających na ściankach.
Wpływ wyżej wymienionych parametrów technicznych i technologicznych na siłę utwierdzenia kotwi został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium Katedry
Górnictwa Podziemnego AGH. Badania wykonywano na stanowisku modelowym przeznaczonym do atestowani a obudowy kotwiowej i jej elementów.
3. Opis stanowiska pomiarowego do

badań

obudowy kotwiowej

Przedmiotowe stanowisko, rys . 2, jest urządzeniem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do
wykonywania badań nad optymalizacją procesu instalowania kotwi, współpracy obudowy kotwiowej z górotworem i badań wytrzymałościowych elementów tej obudowy. Zbudowano go

Rys. 2. Ogó lny widok stanowiska badawczego
Fi g. 2. G enera ł view o f a researeh post
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w oparciu o doświadczenia zagranicznych ośrodków badawczych (między innymi niemiecki
Instytut DMT w Essen). Napędy i sterowanie stanowiska badawczego odbywa się w oparciu
o układy hydrauliczne rys. 3. Zespoły hydrauliki siłowej i sterującej oraz elementy układu pomiarowego zamontowane są na sztywnej ramie nośnej. Układ pomiarowy połączony jest z komputerem a odpowiednie oprogramowanie umożliwia rejestrację, gromadzenie i obróbkę wyników. Stanowisko przeznaczone jest do badań wszystkich typów kotwi. W przypadku wykonywania badań kotwi sztywnych wklejanych, stanowisko można wykorzystać także do pomiarów parametrów ruchu posuwisto-obrotowego. Pomiary momentu obrotowego i siły docisku
mogą być prowadzone zarówno w trakcie wiercenia otworów kotwiowych jak i podczas instalowania kotwi.

Rys. 3.

Układ

sterowania stanowiska badawczego

Fig. 3. Control system for a rcscarch post

W zależności od potrzeb, na stanowisku pomiarowym pracują czujniki pomiarowe, które pozwolą na pomiar:
- siły docisku żerdzi wiercącej lub kotwiowej,
- prędkości posuwu żerdzi wiercącej lub kotwiowej,
- prędkości obrotowej żerdzi wiercącej lub kotwiowej,
- wielkości przemieszczeń żerdzi wiercącej lub kotwiowej,
wartości momentu obrotowego żerdzi wiercącej lub kotwiowej,
- temperatury wiązania spoiwa,
- siły zrywania żerdzi kotwiowej,
- prędkości wysuwu "wyrywanej z górotworu" żerdzi kotwiowej,
- wielkości wysuwu "wyrywanej z górotworu" żerdzi kotwiowej,
- czasu trwania operacji.
Schematy blokowe stanowiska badawczego przedstawiono na rys. 4 i 5. Cylinder wypełnio
ny materiałem skalnym, rys. 4, stanowi model wycinka górotworu w którym wklejane są żerdzie
kotwiowe. Stanowisko badawcze wyposażone jest w kilka cylindrów które, w zależności od roSekcja I
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Komputer:

-pomiar cz asu zakatwianta.
· pomtar si ły posuwu.

- pomiar po::emi e sz:c zeń ,
- p omiar mom entu ob rotowego

- potr.i<J" liczby obrotów t prc d koś a
posuwu żerd zi ,
· cr-chiwir:acja t obróbka danych

Rys. 4. Schemat elementów stanowiska wykorzystywanych w procesic wiercenia i instalowania kotwi
Fig. 4. Schcmatic diagram ofsystcm clcmcnts uscd in a drilling proccss and bolt' installation proccdurc

kotew utwierdzona
Komputer:
- pomia.r c2asu mb.twiania,
- porn iarsiływyrywuie. ,
-pomiar pzemieszcz~ń.
- uchiwimcja i obrob b danych .

Rys . 5. Schemat działania stanowiska podczas procesu wyrywania żerdzi kotwiowej
Fig.S. Flow chart ofa rescarch post in a pullingtest ofbolt rcbar

dzaju prowadzonych badań, można łączyć lub wykorzystywać pojedynczo. Po przeciwnej stronie ramy nośnej, w stosunku do cylindrów, znajdują się dwa siłowniki hydrauliczne. Tłoczysko
siłownika dolnego o długim skoku, rys 4, połączone jest przegubowo z wózkiem kotwiarki przesuwanym wzdłuż ramy nośnej.
Siłownik górny o sile osiowej do 60 ton, służy do badań wytrzymałości prętów kotwiowych
i pomiaru siły utwierdzenia kotwi, rys. 5. W celu zainstalowania żerdzi kotwiowej w betonowym
lub skalnym bloku wierci się na stanowisku odpowiedni otwór a następnie osadza kotew. W kolejności przystępuje się do próby wyrywania wklejonej żerdzi kotwiowej.

4. Metodyka

badań

laboratoryjnych

Miernikiem jakości kotwienia jest nośność obudowy kotwiowej. Kontrola nośności kotwi
odbywa się poprzez "wyrywanie", zwane powszechnie testem nośności . Sposób wykonywania
tego testuj es t znany, polega na pomiarze przemieszczeń i obciążeń kotwi utwierdzonej w środku
skalnym. Badanie nośności kotwi na opisanym stanowisku pomiarowym prowadzone jest wg
przedstawionej zasady. Testu nośności użyto dla porównania wpływu elementów środowiska
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otworu wiertniczego na siłę utwierdzenia kotwi. W badaniach wykorzystano kotwie sztywne
stalowe o prętach żebrowanych, produkowanych przez finny Amall Poland i lnterram. Do osadzania kotwi używano powszechnie stosowanych w górnictwie węglowym - dwukomponentowych spoiw żywicznych, produkowanych przez firmę Fosroc. Testy wyrywania prowadzono
po upływie l Ominut od chwili zainstalowania kotwi. Po tym czasie spoiwo posiadało gwarantowaną przez producenta wytrzymałość na ściskanie :2:50 MPa.
Przygotowanie ośrodka skalnego polegało na zabetonowaniu w metalowym cylindrze dopasowanych kęsów skał o znanych parametrach fizykomechanicznych. Były to głównie łupki ilaste, piaszczyste i piaskowce specjalnie pobrane w warunkach "in situ". Otwory kotwiowe wiercono w przygotowanym w opisany sposób materiale skalnym .
W trakcie osadzania kotwi (w celu zapewnienia powtarzalności warunków), kontrolowano
parametry ruchu posuwisto-obrotowego tj. prędkość obrotową, prędkość posuwu, siłę docisku
oraz moment obrotowy kotwi. Przestrzegano zasady prawidłowego wymieszania składników
klejowych, kotew wykonywała minimum 60 obr/lmb długości wklejenia. W całym cyklu badawczym stosowano jednakową długość wklejenia kotwi, wynosiła ona 30 cm. Jedynie w badaniach wpływu długości wklejenia na siłę utwierdzenia kotwi parametr ten ulegał zmianie. Dla
tych badań, długość wklejenia mieściła się w przedziale l O-l 00 cm. Podczas wykonywania
testu nośności korzystano z czujnika mikrometrycznego pozwalającego na stwierdzenie momentu rozpoczęcia wysuwu kotwi z bloku betonowego oraz na dokładny pomiar przemieszczenia kotwi względem otworu. Całkowite przemieszczenie wraz z odkształceniem wyrywanej
kotwi mierzone było w każdej próbie nośności . Prędkość wyrywania kotwi w trakcie prowadzonych badań była stała i wynosiła O, l mm/s.
4.1.

Wpływ grubości

warstwy spoiwa na

siłę

utwierdzenia kotwi

Z przeprowadzonych badań wynika, że zależnie od grubości warstwy kleju zmienia się efekmieszaniajego składników. Im grubsza warstwa kleju, tym gorszy efekt wymieszania
i niższa siła utwierdzenia kotwi. W praktyce górniczej powinno dążyć się do optymalizowania
grubości warstwy spoiwa. Jest to ważne również ze względu na koszty. Zbyt cienka warstwa
spoiwa może spowodować znaczny wzrost oporów ruchu posuwisto-obrotowego instalowanej
kotwi. Wielkość siły koniecznej dla wprowadzenia do otworu żerdzi kotwiowej w funkcji grubości warstwy spoiwa (na długości l m wklejenia) przedstawiono na rys. 6. W praktyce kopalnianej, opory wprowadzania żerdzi do otworu wynoszące powyżej 5 kN mogą prowadzić do
zakleszczania żerdzi kotwiowej przed osiągnięciem celu. Zakleszczanie żerdzi wywołuje szereg
komplikacji kończących się w efekcie obniżeniem nośności obudowy.
Optymalną grubość warstwy spoiwa wyznaczono według badań zaprezentowanych w rozdziale 4. Wyniki tych badań przedstawiono w tabeli l. Wykazały one, że największą wartość siły
utwierdzenia kotwi (średnia z pomiarów) można było osiągnąć dla 2,0 mm grubości warstwy
spoiwa. W tych warunkach średnia wartość siły utwierdzenia kotwi (wklejonej na 30 cm odcinku) wynosiła 151,8 kN. Zbliżone rezultaty nośności kotwi uzyskano również dla warstwy
spoiwa o grubości l ,5 mm. Średnia siła utwierdzenia kotwi wynosiła w tych warunkach
148,6 kN , rys. 7.
Biorąc pod uwagę wielkości momentów obrotowych jakie posiadają kotwiarki kopalniane
i siły podnoszenia tych maszyn, nie można zbytnio zaniżać grubości warstwy klejowej. Optytywność
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Fig. 6. Rclationship bctwccn rcsistanccs o f installcd bolt and rcs in binder laycr thickncss

Tabela l.

Wpływ gruboś ci

warstwy spoiwa na siłę utwierdzenia kotwi , ( długość wklejenia kotwi - 30 cm, spoiwo
żywiczn e- ła dunki 3 min. Typu "Loksct")

Table l. An influence of rcs in binder laycr thickness on thc load-bcaring capacity
Lp

Rodzaj

ośrodka

skalnego

G rub oś ć

spoiwa [mm]

Średnia wartość s iły wyrywającej Fsr (kN]

l

piaskowiec (41MPa)

1,5

148,6

2

piaskowi ec (41MPa)

2,0

151 ,8

3

piaskowiec (41 MPa)

2,5

145,1

4

piaskowi ec (41 MPa)

3,0

126,7

5

pi askowiec (41MPa)

3,5

98,2

6

piaskowiec (41 MPa)

4,0

64,9

7

piaskowiec (41 MPa)

4,5

38,4

8

piaskowiec (41MPa)

5,0

19,6

malne z tych względów wydaj ą się być wyniki uzyskane dla warstwy spoiwa o grubości
2,5-3 ,0 mm. Opory wprowadzania żerdzi kotwiowej do otworu w sytuacji kiedy grubość
ścianki klejowej wynosi 2 mm są prawie dwukrotnie większe niż przy grubości ścianki wynoszącej 3 mm, rys . 6. Siły utwierdzenia kotwi wklejonej na odcinku 30 cm i grubości warstwy
spoiwa2,5 mm i 3 mm wynosząodpowiednio 145,1 kN i 126,7 kN. Przewyższają więc określoną
przepisami minimalną wartość siły utwierdzenia kotwi wynoszącą 120 kN.
W trakcie przedmiotowych badań zauważono również, że im cieńsza warstwa spoiwa tym szybciej i skuteczniej zachodzi zniszczenie opakowania ładunków klejowych. Wyrwane z otworów kotwie (grubość warstwy spoiwa 2,5 mm) nie wykazywały śladów resztek opakowania po ładunkach
klejowych. Przy większej grubości ścianki spoiwa tj. 2,5-3,5 mm, można było zaobserwować
szczątki opakowania o powierzchni kilku cm2 • Gdy grubość spoiwa przekroczyła 3,5 mm, wówczas
pozostałe resztki opakowania posiadały powierzchni ę do kilkunastu cm2, rys. 8.
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Rys. 8. Widok resztek opakowania ładunków klejowych które ni c
kotwiowych

uległy

zniszczeniu podczas instalowania żerdzi

Fig. 8. A view o f thc rcmains o f rcs in charges pakagc w h ich d id not damaged during the boi t insta ll ation process

Rys. 9. Widok kotwi po teście nośności
podział spoiwa na warstwy



Fig. 9. Vicw of thc boi t aftcr capac ity test scperation o f thc bond in to laycrs
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Rys. l O. Widok kotwi po teście nośności
podział spoiwa na warstwy



Fig. l O. Vicw o f the boi t after capacity test seperation o f the bond in to laycrs
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Z badań tych wynika również, iż efekt zniszczenia opakowania ładunków klejowych zanie tylko od zakończenia kotwi ale także ciśnienia wytworzonego w trakcie mieszania
składników kleju i w dużej mierze od różnicy pomiędzy średnicą otworu i kotwi. Zbyt duża
grubość warstwy spoiwa (powyżej 3,5 mm) powoduje, że ulega ono w trakcie mieszania rozdzieleniu na dwie części A i B, rys. 9 i l O, z którychjedna otaczała żerdź kotwiową (A) a druga ścianki otworu kotwiowego (B). Warstwy A i B oddzielone są od siebie pustą przestrzenią. Sytuacja taka w zdecydowany sposób może wpływać na osłabienie połączenia
kotwi ze skałą.
leży

4.2.

Wpływ długości

wklejenia na

siłę

utwierdzenia kotwi

Nośność kotwi osadzanej na spoiwie zależy w oczywisty sposób od długości odcinka wklejenia, ale tak rozumiana nośność nie jest miarodajnym wskaźnikiem efektywności wklejenia
kotwi. Wskaźnikiem takim powinna być nośność kotwi przypadająca na jednostkę długości
wklejenia. Jak wynika z prezentowanych badań, typowy test nośności wykonywany na kotwi
wklejonej na długości większej niż krytyczna (tj . takiej, przy której następuje zerwanie kotwi)
nie daje informacji o poprawnym wklejeniu i optymalnym (z uwagi na ich parametry wytrzymałościowe) wykorzystaniu elementów obudowy kotwiowej. Stwierdzona w warunkach "in
situ" zgodna z przepisami nośność kotwi wcale nie musi oznaczać, że możliwości obudowy są
w pełni wykorzystane. Polskie przepisy górnicze, dla kopań węgla kamiennego, określają minimalną wartość nośności kotwi na 120 kN. Tę minimalną nośność uzyskać można już przy poprawnym wklejeniu kotwi w piaskowcu na odcinku około 30 cm. W praktyce górniczej żerdzie
kotwiowe wkleja się często na krótkim odcinku, np. w celu upodatnienia kotwi. W takich sytuacjach, aby zapewnić kotwiom uzyskanie żądanej nośności, długość odcinka wklejenia powinna
być dobierana do konkretnych własności skał stropowych. Należy wtedy dążyć do jej zoptymalizowania, co szczególnie ważne jest z uwagi na:
- oszczędność spoiwa,
- łatwość instalowania kotwi,
- możliwość uzyskania upodatnienia.
Dla wyznaczenia minimalnej długości wklejenia kotwi w wybranych skałach, to znaczy takiej długości przy której nośność kotwi będzie nie mniejsza niż 120 kN i długości krytycznej
przy której pręt kotwi ulega zerwaniu, przeprowadzono serię badań na stanowisku pomiarowym.
Badania prowadzono zwiększając skokowo długość wklejenia aż do osiągnięcia nośności równej wytrzymałości kotwi na zerwanie. Opisane badania przeprowadzono dla wyznaczonej
wcześniej optymalnej grubości warstwy spoiwa. Parametry techniczne i technologiczne instalowania kotwi były takie same jak w poprzednich badaniach. Wyznaczona w opisany sposób siła
utwierdzenia kotwi jest więc funkcją długości wklejenia.
Badania przeprowadzono dla trzech rodzajów skał, tj. :
- piaskowca, tabela 2,
- htpku piaszczystego, tabela 3,
- łupku ilastego, tabela 4.
W tabeli 2 przedstawiono uśrednione wartości sił utwierdzenia kotwi w piaskowcu w funkcji
długości odcinków wklejenia. Odcinki wklejenia posiadały długość odpowiednio: l Ocm, 20 cm,
30 cm i 40 cm, rys. 11 .
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utwierdzenia kotwi wklejonych w piaskowcu

średnioziarnistym

długości

w funkcji

wklejenia

Tablc 2. Va lues o f load-bearing capacity o f bolts cemcnted in to sandstanc as a function o f ccmenting lcngth

L. p.

Długość

[cm] Rodzaj

ośrodka

skalnego

Grubość

spoiwa [mm] Średnia wartość s iły wyrywającej F;r [kN]

l

lO

piaskowiec (4 l MPa)

2,5

39,3

2

20

piaskowiec (41MPa)

2,5

95,2

3

30

piaskowiec (4 l MPa)

2,5

124,6

4

40

piaskowiec (41MPa)

2,5

176,7

Tabela 3.

Wielkości siły

utwierdzenia kotwi w

łupku

piaszczystym w funkcji

długości

wklejenia

Tablc 3. Va lues of load-bcaring capacity ofbolts into sandy shalc as a function of cemcnting length

L. p.

Długość

[cm]

Rodzaj

ośrodka

Grubość

spoiwa
[mm]

skalnego

Średnia wartość siły wyrywającej

F;r[kN]

I

10

łupek

piaszczysty (28MPa)

2,5

10,3

2

20

łupek

piaszczysty (28MPa)

2,5

28,1

3

30

łupek

piaszczysty (28MPa)

2,5

47,6

4

40

łupek

piaszczysty (28MPa)

2,5

98,3

5

50

łupek

piaszczysty (28MPa)

2,5

127,5

6

60

Łupek

piaszczysty (28MPa)

2,5

179,1

Tabela 4.

Wielkości siły

utwierdzenia kotwi zainstalowanych w łupku ilastym w funkcji

długości

wklejenia

Table 4. Va lue o f the load-bearing capacity ofbolts installed in to mudstone as a function of ccmenting lcngth
[cm] Rodzaj

lO

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

8,7

4.
5.
6.

20

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

25,3

7.
8.
9 ..

30

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

33,4

10.
11.
12.

40

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

64,9

13.
14.
15.

50

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

108,7

16.
17.
18.

60

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

125,2

19.
20.
21.

70

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

163,7

22.
23.
24.

80

łupek

ilasty (20MPa)

2,5

178,4
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ośrodka

skalnego

Grubość

spoiwa [mm] Średnia wartość siły wyrywającej F;r [kN]

Długość

l.
2.
3.

L.p.
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Rys. 11. Widok kotwi wyrwanej z bloku piaskowego
Fig. 11. View o f the boi t pulled out from the sandstane block
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Fig.l2. Load-bearing capacity as a function o f its cementing length in to the different type o f rock mass

Przeprowadzone badania laboratoryjne przy zachowaniu czystości ścianek otworów wiertniczych wykazały, że siła utwierdzenia kotwi zależy nie tylko od długości wklejenia ale także od
rodzaju skały, a dokładniej od jej parametrów wytrzymałościowych, rys 12. Dla piaskowca
średnioziarnistego o wytrzymałości na ściskanie Re= 41 MPa, krytyczna długość wklejenia przy
której następuje zerwanie kotwi wynosi 79 cm. Wartości sił zrywających kotwie wynosiły w tym
przypadku 169,7-181,9 kN. Minimalna długość wklejenia, przy której kotew osiągała nośność
120 kN, wynosiła 29 cm, tabela 2.
Podczas próby wyrywania kotwi zainstalowanych w piaskowcu, następowało zniszczenie
spoiwa na kontakcie z żerdzią kotwiową (kotew A - rys.l3) . Spoiwo ulegało ścięciu na powierzchni kotwi jak widać to na rysunku . Dla porównania, w skałach ilastych następowało zniszczenie spójności spoiwa ze skałą (kotew B - rys.13). Kotwie poddane próbie wyrywania
z łupku piaszczystego i ilastego przedstawiono na rys 14. Końcowe wyniki badań przedstawiono
na rys. 15.
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Rys . 13. Widok kotwi wyrwanej : A Fig. 13 . Yicw of thc pu ll cd out bolt: A -

z piaskowca, B -

z łupku ilastego

from thc sandstanc block, B -

Rys . 14. Widok kotwi wyrwanej z

łupku

from thc loamy block

ilas tego

Fig. 14. Yicw of the bolt pull cd out from the loamy block
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4.3. Wpływ zanieczyszczeń i zawodnienia
utwierdzenia kotwi

ścianek

otworów na

siłę

Z badań przedstawionych w poprzednim rozdziale wynika, że dla zapewnienia nośności
kotwi szczególnie ważnym jest bezpośredni kontakt spoiwa ze skałą. Kontakt ten uzależniony
jest głównie od czystości ścianek otworu kotwiowego oraz ich zawodnienia. Zanieczyszczenia
i zawodnienie izolują spoiwo od skały .
Badania wpływu zanieczyszczeń i zawodnienia ścianek otworów kotwiowych na siłę utwierdzenia kotwi przeprowadzono w skałach piaszczystych i ilastych. Otwory kotwiowe wykonywane były z wykorzystaniem wiercenia obrotowego, realizowanego na sucho i na mokro z przepłuczką wodną o różnej intensywności. W efekcie uzyskano następujący stan powierzchni
ścianek otworów kotwiowych:
ścianki otworu czyste i suche (wiercenie w piaskowcu z przepłuczką wodną),
- ścianki otworu czyste ale wilgotne (wiercenie w piaskowcu z przepłuczką wodną),
- ścianki otworu suche ale pokryte zwiercinami które nie wyleciały z otworu pod wpływem siły grawitacji (wiercenie w piaskowcu na sucho),
- ścianki otworu wilgotne i pokryte zwiercinami (wiercenie z niewystarczającą przepłuczką wodną),

-

otwór o czystych

ściankach

zawartąpomiędzy ładunkiem

ale intensywnie zawodniony (woda wypełniała przestrzeń
klejowym umieszczonym w otworze a ściankami otworu wykona-

nego w piaskowcu),
- ścianki otworu zanieczyszczone

iłem

(wiercenie w

łupkach

z

ograniczoną przepłuczką

wodną).

Do przygotowanych w opisany sposób otworów wklejano kotwie. Odcinek wklejenia po30 cm. Sposób instalowania kotwi jak i parametry techniczne pozostawały niezmienne we wszystkich badaniach, tak więc siła utwierdzenia kotwi jest funkcją zanieczyszczenia otworu.
Wyniki badań przedstawiono w tabeli 5, oraz na rys . 16.
siadał długości

Tabela 5.

Wpływ zanieczyszczeń

(długość

i zawodnienia ścianek otworów kotwiowych na sił<;_ utwierdzenia kotwi
wklejenia kotwi- 30 cm, spoiwo żywiczne- ładunki 3 min. Typu ,.Lokset")

Table 5. An influence ofimpuritics and humidity ofboreholes walls on thc load-bcaring capacity
(Lcngth ofbolt ccmcnting- 30 cm, resin binder- 3 charges min. Lokset type)
L. p. Rodzaj

ośrodka

skalnego Rodzaj

zanieczyszczeń ścianek

otworu Średnia wartość siły wyrywającej Fśr [kN)

l

piaskowiec (41 MPa)

czyste i suche

146,2 (100%)

2

piaskowiec (41 MPa)

czyste i wilgotne

132,0 (90,3%)

3

piaskowiec (41 MPa)

suche ze zwiercinami

108,7 (74,9%)

4

piaskowiec (41 MPa)

zawodnione bez zanieczyszczeń

95,6 (65,4%)

5

piaskowiec (41 MPa)

wilgotne ze zwiercinami

46, l (31 ,5%)

6

384

iłowiec

(20 MPa)

zanieczyszczone

iłem

21,8 (14,9%)
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Ścianki otworu:
A- czyste i suche.
B-wilgotne i czyste.
C- suche ze zw iercinami.
D- czyste i zawodnione.
E- wilgotn e z e zwiercinami.
F- zanie czysz czone iłem.
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Rys . 16. Wpływ

zani eczyszczeń

E

otworu

F
•
•
•

ośrodek

1k111ny- piaskowiec Rcśr-41 M'a,
wklejenia kotwi -30 cm,
grubość ścianki spoiwa- 2,5 mm.
długość

i zawodnienia ścianek otworów na

silę

utwierdzenia kotwi

Fig. 16. An influence of impurities and humidity of borchoic walls on to the load-bearing capacity

Największą wartość siły utwierdzenia uzyskano w przypadku kotwi zainstalowanych
w otworach wykonywanych z intensywną przepłuczką wodną po ich osuszeniu. W takich warunkach, w piaskowcu o średniej wytrzymałości na ściskanie równej 41 MPa, uzyskano nośność
kotwi wynoszącą 146,2 kN (wartość średnia) . W otworach kotwiowych wykonanych w piaskowcu lecz bez przepłuczki wodnej, osiągnięta nośność kotwi wynosiła l 08,7 kN. Zawilgocenie
ścianek otworów wykonanych w skałach piaskowcowych nieznacznie wpływa na obniżenie siły
utwierdzenia kotwi, rys 16. Siła utwierdzenia kotwi w piaskowcu zmalałajedynie o 9,7%, tabela 5. Obecność wody w otworze kotwiowym, w ilości pozwalającej na wypełnienie przestrzeni
powstałej pomiędzy zewnętrznym opakowaniem ładunku spoiwa i ściankami tego otworu, obniża wartość siły utwierdzenia kotwi średnio o 34,6%.
Niewystarczająca przepłuczka wodna powodowała pozostawanie częś~i zwiercin na powierzchni mokrych ścianek otworu. Obecność zwiercinjak i zawilgocenie ścianek otworów badawczych w piaskowcu powodowało znaczne (o 68,5%) obniżenie siły utwierdzenia kotwi.
Najgorszy efekt wklejenia kotwi można było zaobserwować w otworach zanieczyszczonych
iłem . Kotwie zainstalowane w otworach wykonanych w łupku ilastym za pomocą wiercenia obrotowego z ograniczoną przepłuczką wodną posiadały nośność obniżoną o 78,2%.

5. Podsumowanie
Zaprezentowane wyniki są jedynie wycinkiem badań prowadzonych w Katedrze Górnictwa
Podziemnego. Badania stale jeszcze są kontynuowane, obejmują one znacznie szerszy zakres
problemów niż zaprezentowano w referacie. Można jednak zorientować się z przedstawionych
wyników jak ważne znaczenie dla prawidłowej pracy obudowy kotwiowej ma znajomość
własności górotworu, przyjęta technologia i staranność wykonywania obudowy kotwiowej. Należy zauważyć, że wyniki prezentowane w pracy uzyskano w trakcie badań prowadzonych
w warunkach optymalnych, przez co rozumiemy zapewnienie odpowiednich obrotów żerdzi
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kotwiowej, stałej siły docisku i prędkości posuwu. W warunkach "in situ" rzadko jest się w stanie zapewnić takie warunki osadzania kotwi. Wpływ badanych parametrów na nośność kotwi
będzie więc w warunkach "in situ" jeszcze większy. Najlepiej nawet opracowany projekt metryki kotwienia nie zapewni stateczności wyrobiska, jeżeli wykonawstwo obudowy nie będzie
poprawne. Nadzór nad wykonawstwem obudowy wymaga więc dużego doświadczenia i dokład
nego rozpoznania różnych czynników technicznych i technologicznych, które w konkretnych
warunkach mogą mieć wpływ na końcowy efekt pracy czyli nośność obudowy.

An influence of bo rebole environment on the load-bearing capacity
of cemented bolt
Abstract
Experiment results of influence ofborehole environment on to the load capacity o f cemented
bolts are presented in the pa per. The results deals with thickness o f resin binder and the impurities o f the borehole walls by a clump and water.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 387-394

Piotr ANGERSTEIN
Andrzej BINKO
Krzysztof CHABRZYK
Ekochem S.A., Siemianowice Śl.

Możliwości zastosowania pianki fenolow~j."~koflex w profilaktyce
pożarowej
Słowa

kluczowe

Uszczelnianie zrobów-

bezpieczeńs

- wzmacnianie górotworu

Streszczenie

W publikacji przedstawiono na przykłąctzie pianki Ekoflex możliwości zastosowania
pianek fenolowych w profilaktyce poża,rSwej, metanowej i klimatycznej. Omówiono cechy tworzywa oraz przedstawiono dw~;;p~~_y.kłady zastosowania pianki Ekoflex użytej
w akcji pożarowej w kopalniach węgla kamiennego.
1. Wstęp

Współczesne górnictwo głębiflow~, 0 .~zczególnie kopalnie węgla kamiennego, coraz
częściej w ostatnich latach, w ceiU:P<;>B~~wy efektywności i zwiększenia bezpieczeństwa
pracy sięgają po coraz naw
Tązania technologiczne. Silna rywalizacja firm i instytucji na tym polu zaowoc
ieloma interesującymi propozycjami, zwłaszcza
w dziedzinie sposobów pod . i \ ania działań zapobiegawczych i profilaktycznych
miejsc współwystępowania<i'roz'Aych zagrożeń naturalnych.
rl?y]ącym wysiłki wytwórców od wielu lat jest próba stwoJednym z zagadnień
rzenia tworzywa lub konif)bzycj}''tworzyw uszczelniających o wysokich własnościach
fizykochemicznych, dużśj :iwytr+ymałości mechanicznej na ściskanie i zginanie, dużej
żywotności w warun~gąć
s)ępowania wód dołowych i niskich kosztach wytworzenia
lJ~yskiwanej wydajności). Udaną próbą odpowiedzi na po(stosunek ceny prodt.ik:t
stawione wymagania okaz y się badania nad modyfikacjami tworzyw polimerowych,
które w efekcie końcowym doprowadziły do powstania najlepiej spełniających powyż
sze warunki - ekspansywnych tworzyw fenolowych.
Firma Ekochem S.A. z Siemianowic Śląskich od kilku już lat prowadzi intensywne
badania nad modyfikacjami tworzyw piankowych mineralnych i chemicznych ze szczególną uwagą angażując swe wysiłki nad kolejnymi wariantami pianek fenolowych.
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Efektem tych badań we współdziałaniu polskich
na polskim rynku pianki pod nazwą Ekoflex.

kopalń było

pojawienie się w 1998 roku

2. Charakterystyka ogólna pianki Ekoflex

Pianka Ekoflex jest dwuskładnikową chemoutwardzalną samospiemającą się
na bazie żywic fenolowych. Pianka jest tworzywem niepalnym, nietoksycznym, odpornym na grzyby, pleśnie, promienie UV, VIS oraz posiada własności antyelektrostatyczne. Piankę tę można w łatwy sposób wykonać w miejscu zastosowania
stosując powszechnie dostępne pompy zarówno o napędzie pneumatycznym jak i hydraulicznym podające strumień reakcyjny w stosunku 4:1. Spolimeryzowany produkt
charakteryzuje się niewielkim skurczem do 0,5% masy jest bardzo odporny na bezpośrednie działanie wody i roztworów kwasów, a szczególnie ważne pianka jest tworzywem niepalnym i nie przenosi płomienia. Pianka Ekoflex charakteryzuje się sporym
przyrostem wytrzymałości mechanicznej, po kilku minutach osiąga aż 99% wytrzymałości końcowej przejmując obciążenie około 0,9 MPa.
Dzięki dużej wydajności i bardzo dobrym parametrom reologicznym Ekoflex zdecydowano się stosować w miejscach gdzie tradycyjne metody mogłyby nie odnieść tak
gwarantowanego efektu. Generalnie pianki fenolowe w stosunku do.pianek palimocznikowych posiadają korzystniejsze parametry wytrzymałościowe, są wodoodporne, posiadają zdolność przyklejania się do calizny i szybko twardnieją lecz są jednak od nich
znacznie droższe. Krotność spienienia pianki Ekoflex uzależniona jest od temperatury
składników jak i otoczenia i mieści się w przedziale od 15 do 25, co niestety jest wynikiem nieco mniejszym porównując do wydajności pianek polimocznikowych.
Zaletą pianki Ekoflex w stosunku do pianek mineralnych jest szybsze wykonywanie
prac izolacyjnych. Własności reologiczne pianek mineralnych i pianek fenolowych zdecydowanie różnią się na korzyść pianek fenolowych , które dają możliwość dokładnej
penetracji nawet niewielkich szczelin i pustek dając przy tym wysoki komfort pracy. Poprzez szybką utratę płynności pianka Ekoflex umożliwia wypełnianie pustek stropowych nawet bez dokładnego doszczelniania stropu, co jest nie możliwe w przypadku
zastosowań pianek mineralnych.
Pianka Ekoflex dzięki osiąganym parametrom użytkowym i trwałości stanowi atrakcyjną ofertę w grupie pianek syntetycznych. Jest tworzywem którego zmieszane ze
sobą składniki w stosunku 4:1 wchodzą w reakcję już po kilkudziesięciu sekundach od
momentu opuszczenia aparatu tłocznego. Dzięki tym cechom można w łatwy i prosty
sposób wypełnić rozległe pustki uzyskując pełne własności gazoizolacyjne już po kilku
dniach.
pianką opartą

3.

Możliwości

zastosowania pianki Ekoflex w profilaktyce

pożarowej

W ostatnich latach na rynku polskim pojawiła się cała gama środków chemicznych
przydatnych nie tylko przy prowadzeniu ścian i wyrobisk korytarzowych w trudnych warunkach stropowych, lecz również wykorzystywanych w profilaktyce pożarowej, metanowej bądź klimatycznej [1].
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decyzji o doborze odpowiedniego środka, szczególnie w profilaktyten środek ma spełniać, np. izolacyjną lub wytrzymałościową oraz czy miejsce zastosowania ma też spełniać rolę w warunkach
dopływu wody lub przy braku jej dopływu. Przy doborze należy pamiętać o stanie zagrożenia pożarowego, szczególnie, gdy istnieje możliwość pojawienia się otwartego
ognia.
W rodzimym górnictwie jedne z pierwszych zastosowań środków chemicznych dotyczyły izolacji ociosów zawałowych (wzdłuż chodników) przy pomocy pianki samoutwardzalnej typu krylaminowego o nazwie Pianizol (2]. Rozwój prac nad udoskonalaniem środków w następnych latach doprowadził do powstania kolejnych pianek na bazie modyfikowanych żywic mocznikowych, których możliwości zastosowania znacznie
rozszerzono. W chwili obecnej ekspansywne środki izolujące stosowane są w wielu
aspektach profilaktyki pożarowej, metanowej i klimatycznej począwszy od budowy izolacji chodników przyścianowych, wypełniania pustek za obudową wyrobiska, izolacji
przecięcia pokładów wyrobiskami korytarzowymi, konsolidacji górotworu, izolacji nieczynnych wyrobisk czy też wypełniania pustek i szczelin .
Przed

ce

podjęciem

pożarowej, należy ustalić, jaką rolę

3.1. l zol acj a ch od n i ków

przyścianowych

Do izolacji chodników przyścianowych służą pasy przyścianowe. Pasy takie mogą
wykonywane z uwagi na konieczność utrzymywania wyrobiska przyścianowego,
ograniczania przepływu powietrza przez zroby bądź zapobiegania wypływowi gazów ze
zrobów. Sposób wykonania pasa zależeć będzie od wielu czynników: m.in. od przewidywanego czasu jego istnienia, występujących zagrożeń , a także od charakteru skał
stropowych i spągowych.
Pianka Ekoflex dzięki swoim fizykomechanicznym własnościom doskonale nadaje
się do budowy pasa izolacyjno-podpornościowego, którego podstawowym zadaniem
jest izolowanie zrobów w miejscach narażonych na konwergencję . Jedyną alternatywą
przy budowie tego typu pasa są tworzywa mineralne nisko ekspansywne.
Innym sposobem stosowania pianki Ekoflex do profilaktyki uszczelniania chodników
przyścianowych jest budowa pasa przy użyciu tzw. worków kontenerowych odpowiednio rozwieszonych i zabezpieczonych wzdłuż ociosu zawałowego, do .których następ
nie wtłacza się piankę. Dzięki zastosowaniu worka (tzw. "kołderka") o planowanej objęt
ości można ograniczyć zużycie środka do minimum .
być

3.2.

Wypełnianie

pustek za

obudową

wyrobiska

Budowa wyrobisk musi mieć bezpośredni kontakt z górotworem (ociosy i strop) .
W przypadku pustki za obudową tradycyjne jej zabezpieczenie polega na wypełnieniu
skałą płonną lub drewnem. W przypadku występowania zagrożenia metanowego czy
pożarowego w miejscach takich może dojść do samozapalenia węgla i wybuchu metanu.
Dla zminimalizowania zagrożenia pożarowego pustki w stropie wypełnia się najczęściej ekspansywnymi tworzywami wypełniającymi. Ze względu na sposób ekspanSekcja I
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dawania oraz własności reologiczne pianka Ekoflex jest jednym z lepiej zaprojektowanych tworzyw do tego celu . Zastosowanie tej pianki nie wymaga od użytkownika budowy klasycznych zabezpieczeń stropów, wykładek i oganianek.
3.3.1zolacja

przecięcia pokładów

wyrobiskami korytarzowymi

Najczęstszym powodem izolowania miejsca przecięcia pokładu węglowego wyrobiskiem korytarzowym jest minimalizacja zagrożenia metanowego i pożarowego, co ma
znaczenie przy zmianie granic pól metanowych czy odsłonięciu dostępu do pokładu
o krótkim okresie inkubacji samozapłonu węgla . W celu przeciwdziałania tym zagroże
niom wykonuje się konstrukcję nośną izolacji poprzez dokładne opięcie ociosów i stropów wyrobiska, wraz z obudową i wykładką , tkaniną podsadzkową wzmocnioną dodatkowo siatkami typu L-K. Wnętrze tak przygotowanej konstrukcji wypełnia się
piankami wypełniającymi o długim okresie trwałości takimi jak Ekoflex.

3.4. Konsolidacja górotworu
Najlepszym

przykładem

wykorzystania pianki Ekoflex jest zabezpieczenie miejsc
W ostatnich latach z coraz większym powodzeniem
zastępuje się bezpośrednie wypełnianie pustek poobwałowych piankami wypełnia
jącymi zastępując tradycyjne metody wypełniania polegające na usunięciu gruzowiska
i wyłożeniu pustki drewnem. W zależności od sposobów zabezpieczenia się przed
utratą materiału wskutek wycieku w trakcie tłoczenia stosuje się pianki mineralne ,
a w trudnych sytuacjach uniemożliwiających dokonania pewnego zabezpieczenia pianki fenolowe np. Ekoflex. Zastosowanie pianki Ekoflex znacznie skraca proces operacji
dając przy tym gwarancję dużej przyczepności do stropu oraz wytrzymałości wystarczającej do tych celów.
poobwałowych (pozawałowych).

3.5. Izolacja nieczynnych wyrobisk
Dla izolacji nieczynnych wyrobisk wykonuje się tamy izolacyjne i przeciwwybuchowe. Do wykonania tymczasowych tam izolacyjnych, zwłaszcza w wyrobiskach w kolejnym etapie wypełnianych mieszaniną pyłów dymnicowych, można zastosować ekspansywne tworzywa o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w krótkim czasie.
Cechy te doskonale pokrywają się z własnościami pianek fenolowych, które nie tylko
charakteryzują się dużą wydajnością ale i również wodoodpornością. Tamę izolacyjną
z pianki Ekoflex wykonuje się w prosty sposób wypełniając wygrodzoną przestrzeń pomiędzy zawarciami wykonanymi z tkaniny podsadzkowej wzmocnionej siatkami.
3.6. Wypełnianie szczelin
W przypadku zagrożenia szczelinowym pożarem endogenicznym bardzo istotną
jest szczelność górotworu. Ma to znaczenie na przykład w przypadkach skrzyżowań wyrobisk, przecięcia wyrobiskiem pokładu węgla, czy też nieszczelnego górosprawą
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tworu w otoczeniu tamy izolacyjnej albo spękanego "płotu" węglowego . W przypadku
występowania dużych szczelin właściwy proces konsolidacji środkami iniekcyjnymi poprzedzany jest wypełnieniem piankami wypełniającymi. Nieszczelności te można
w łatwy sposób wyeliminować poprzez iniekcyjne wtłaczanie pianek wypełniająco
-wiążących z których najlepiej do tego celu nadają się pianki fenolowe tak jak Ekoflex.
W przypadku zalegania zer podsadzkowych Ekoflex może być podawany na dalsze odległości poprzez wykonane otwory iniekcyjne i mieszany w miejscu przeznaczenia.
4.

Przykłady

zastosowania pianki Ekoflex

Pożar

ściany

4.1.

w rej o n i e

J-2 w kop a l n i "A n n a"

Ściana J-2 w pokładzie 703/1-2 jest usytuowana w partii jedłownickiej, zalegającej
pomiędzy

poziomem 800 a 900 m.
Ściana J-2 w pokładzie 703/1-2 jest zaliczona do l stopnia zagrożenia tąpaniami,
11 kategorii zagrożenia metanowego, l stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia
wybuchem pyłu węglowego. Węgiel z rejonu ściany J-2 zaliczony został do 11 grupy samozapalności. Temperatura pierwotna skał wynosi około 29,9°C.
W dniu 10.04.1998 r. w chodniku podścianowym J-1 w pokładzie 703/1-2 stwierdzono wydzielanie się dymów pożarowych z ociosu chodnika mającego bezpośredni
kontakt ze zrobami wyeksploatowanej ściany J-1 w pokładzie 703/1-2, w odległości
32m od miejsca zakończenia ściany J-1.
W trakcie wykonywania tam pożarowych podjęto decyzje wykonania przecinki wentylacyjnej J-2 w celu wykonania kolejnej tamy pożarowej umożliwiającej wyizolowanie
rejonu ściany J-2 w pokładzie 703/1-2 zamkniętej tamami T-1 ,T-2,T-3. Po wydrążeniu
przecinki wentylacyjnej J-2, działając na zasadach akcji przeciwpożarowej, wykonąno

Chodnik

nadśc.

J-1

Chodnik podśc. J-2
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zbicie do chodnika podścianowego J-1 . Przed planowanym zbiciem z naroża drą
żonego przodka odwiercono otwór do chodnika podścianowego J-1, poprzez który
pompą i specjalnie wykonanym w tym celu układem rurociągów z zabudowanym
na końcu mieszalnikiem podano do nieczynnego wyrobiska piankę samospieniającą
Ekoflex.
Powstały w ten sposób korek izolacyjny - metodą po raz pierwszy zastosowaną
w polskim górnictwie - skutecznie chronił ratowników w trakcie prowadzenia prac
przebitkowych przed gazami pożarowymi, a równocześnie stworzył tamę, na której zatrzymywany był pył dymnicowy z podawanej mieszaniny. Po połączeniu wyrobisk wykonano tamę przeciwwybuchową T-4 w chodniku podścianowym J-1 przed korkiem
z Ekoflexu [3].
Utworzona izolacja w zadawalający sposób zabezpieczyła chodnik J-1 dając potwierdzenie słuszności stosowania w takich przypadkach pianek samospieniających
się. Utworzona izolacja charakteryzowała się dużą zwięzłością i dobrymi własnościami
gazo-izolującymi. Badania szczelności, jakie dokonywano w okresie dwóch tygodni po
wykonaniu zabiegu izolacyjnego, nie stwierdziły żadnych nieszczelności.
4.2.

Pożar

w rejonie chodnika 6/B

ściany

6

Likwidując powstały pożar zaistniały

w pokładzie 510 w bloku B, w rejonie skrzychodnika podścianowego ściany 6/B i dowierzchni łączącej wykonano korki
podsadzkowe w chodniku podścianowym ściany 6/B, upadowej 1, upadowej odstawczej i przekopie odstawczym oraz w przekopie wentylacyjnym na poz. 616 m.
Ze względu na trudne warunki górniczo-geologiczne występujące w wyżej wymienionym rejonie tj. wskutek:
- zalegania licznych uskoków rozciągających się w bliskim sąsiedztwie chodnika
podścianowego śc. 6/B i przekopu zastępczego na poziom 636 m,
żowania
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wcześniej przeprowadzoną przebudowę

chodnika podścianowego ściany 6/B po

tąpnięciu,

- przecięcie pokładu 51 O przekopem środkowym w rejonie poziomu wentylacyjnego 616 m,
- bliskie sąsiedztwo z szybem wentylacyjnym Wschodnim Ił.
Na poziomie 636 m dla uzyskania większej skuteczności postanowiono doszczelnić
pokład 51 O w przedmiotowym rejonie ekspansywnymi tworzywami uszczelniającymi.
Jedynym sposobem po wybudowaniu tam pożarowych gwarantującym szybką
i pewną realizację było wykonanie szczelnego szalunku po całym obwodzie wyrobiska
z tkaniny podsadzkowej wzmocnionego siatkami MM. W celu uzyskania pewności doszczelnienia wyrobisk zdecydowano się zastosować samospieniające się pianki syntetyczne (Kryłamin DU/s oraz Ekofłex).
Do tak przygotowanego wygrodzenia pomiędzy tkaninę a wykładkę obudowy wtła
czano piankę fenolową- Ekoflex tworząc szczelną warstwę o grubości 0,2-0,4 m,
a zarazem płaszcz nośny dla kolejnego etapu uszczelnienia.
Wypełnianie w ten sposób przestrzeni umożliwiło osiągnięcie pełnej gazoizolacji jak
również zabezpieczyło otoczenie skalne chodnika przed powstaniem pęknięć i wtórnych szczelin dzięki plastycznym cechom wytworzonej struktury piankowej .
5. Posumowanie i wnioski
Współczesne wydobywanie podziemnych kopalin często zmusza kopałnie do prowadzenia robót górniczych na coraz większych głębokościach w bardzo trudnych warunkach górniczo-geologicznych , a przede wszystkim klimatycznych . W warunkach
jednoczesnego występowania zagrożeń naturalnych wzrasta znaczenie stosowania
w profilaktyce nowych technologii i środków chemicznych.
Jedynym ze sposobów ograniczenia występujących zagrożeń naturalnych okazuje
się stosowanie tworzyw uszczelniająco-wiążących o wysokich własnościach fizykochemicznych.
W niniejszym artykule omówiono w skrócie możliwości stosowania tworzyw syntetycznych na przykładzie pianki Ekoflex do izolacji chodników przyścianowych, wypełniania pustek za obudową, izolacji przecięcia pokładów wyrobiskami korytarzowymi,
konsolidacji górotworu, izolacji nieczynnych wyrobisk oraz wypełniania szczelin .
Wskazano na celowość stosowania pianki Ekoflex w sytuacjach zagrożenia pożaro
wego, gdzie alternatywnie stosowane metody nie dawałyby gwarancji uzyskania podobnych efektów przy tak niskim nakładzie środków i pracy. Ze wszystkich znanych
pianek stosowanych przy akcjach pożarowych Ekoflex jest tym materiałem , który przy
swoich parametrach wytrzymałościowych daje gwarancję nie tylko wypełnienia pustek,
ale i również dokładnej konsolidacji górotworu.
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Wybrane zagadnienia projektowania likwidacji szybów
Słowa

kluczowe

Projektowanie kopalń - likwidacja kopalń -likwidacja szybów górniczych
Streszczenie
Stosowanie coraz częściej nisko energochłonnych technologii oraz "recyklingu" zmniejsza wyzapotrzebowanie na wiele surowców mineralnych pozyskiwanych przez górnictwo. Za konieczne uznano ograniczenie wydobycia nie tylko ropy naftowej, ale także takich nośników energii
jak węgiel kamienny czy węgiel brunatny. W wielu rejonach świata wydobywanie węgla metodą
głębinową stało się nierentowne w obliczu możliwości pozyskania go z tańszych źródeł. Ograniczanie zdolności wydobywczej wiąże się z likwidacją zakładów górniczych zaś o likwidacji całej kopalni decyduje fakt zlikwidowania szybów. Likwidacja szybów prowadzona w przeszłości bardzo
różnie, stała się obecnie newralgicznym zagadnieniem dla władz górniczych, samorządów terytorialnych i samej ludności zamieszkującej rejony przyszybowe. Życie pokazało, że tzw.likwidacja szybu
przez jego opuszczenie, często praktykowana między innymi w Stanach Zjednoczonych czy Anglii,
stanowi dla powierzchni olbrzymie zagrożenie. W tej sytuacji likwidacja szybów w Europie Zachodniej i ostatnio w Polsce stała się działalnością wymagającą dużego doświadczenia i inżynier
skiej rzetelności. W niniejszej pracy zaprezentowano wybrane aspekty projektowania likwidacji
szybów, które ujawniły się w procesie likwidacji kopalń w Polsce.
raźnie

l. Wstęp
Mówiąc o projektowaniu likwidacji szybów należy mieć na uwadze fakt, że wbrew częstej
opinii o łatwości zasypania "dziury w ziemi" poprawna likwidacja szybujest niekiedy trudniejsza i bardziej niebezpieczna niżjego budowa. Likwidowane szyby jako obiekty zbędne są często
finansową przysłowiową "kulą u nogi" z reguły borykającego się z trudnościami finansowymi
przedsiębiorstwa górniczego. Proces likwidacji obiektu przeważnie nie akceptuje kategorii "inwestowania", a w wielu przypadkach do realizacji bezpiecznej i poprawnej likwidacji należałoby właśnie poczynić wiele inwestycji. Ze względu na szczególną troskę o bezpieczeństwo
ludzi i obiektów górniczych przepisy górnicze dotyczące szybów są bardzo rygorystyczne.
Z tego też względu projektowaniem likwidacji szybu winni zajmować się doświadczeni projektanci, zaś samą fizyczną likwidację przeprowadzać powinny najlepsze zespoły szybowe.
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2.

Określenia

i wymogi podstawowe

2.1. Prze dm i o t lik w i d a ej i

Szyb górniczy jest złożonym ustrojem przemysłowym, w którym splata się harmonijna
wielu branż. Likwidacja szybu to najczęściej:
l) likwidacja samej rury szybowej wraz z wlotami do podszybi i kanałami łączącymi szyb
z powierzchnią, do których należą takie wyrobiska jak: kanał wentylacyjny, chodnik wyjściowy
z przedziału drabinowego, kanał ogrzewczy, luneta podsadzkowa, szybik komunikacyjny itp.,
2) likwidacja wyposażenia rury szybowej tj . zbrojenia, rurociągów kabli energetycznych i teletechnicznych, przedziału drabinowego itp.,
3) likwidacja urządzenia wyciągowego wraz z naczyniami i linami nośnymi,
4) likwidacja maszyny wyciągowej wraz z jej budynkiem i urządzeniami elektro-energetycznymi,
5) likwidacja wieży szybowej i budynku nadszybia,
6) likwidacja stacji wentylatorów wraz z budynkami i śluzami,
7) likwidacja przyszybowych urządzeń podsadzkowych.
Porlobnie jak budowa szybu jego likwidacja wymaga opracowania dokumentacji technicznej
w czterech podstawowych branżach: górniczej, mechanicznej, elektrycznej i budowlanej . Ponadto wszystkie branże spełniać muszą wymogi zasad BHP i ergonomii.
W świetle przepisów Prawa Geologicznego i Górniczego (rozdz. 3 art. 57) przy projektowaniu budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych zakładu górniczego należy generalnie stosować przepisy prawa budowlanego. Do obiektów budowlanych zakładu górniczego
zalicza się:
l) budynki: maszyny wyciągowej, nadszybia, stacji odmetanowania i stacji wentylatorów,
2) ujęcia wód termalnych i leczniczych,
3) szybowe wieże wyciągowe,
4) urządzenia odwiertów na powierzchni oraz rurociągi związane z ruchem zakładu górniczego,
5) urządzenia podsadzkowe,
6) składy materiałów wybuchowych,
7) obiekty i urządzenia służące wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową lub otworów
wiertniczych,
8) obiekty i urządzenia przeróbcze.
Art. 59 i 60 Rozdz. 3. Prawa Geologicznego i Górniczego precyzuje zaś sposób i organa nadzoru budowlanego, który wydaje pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, nadzoruje proces budowy lub rozbiórki oraz dopuszcza obiekty do użytkowania.
Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. będące aktem wykonawczym do
Ustawy z dnia 7lipca 1994 r. "Prawo budowlane".
Za bardzo ważne elementy powyższego rozporządzenia należy uznać wymagania dotyczące
autorów projektu budowlanego oraz osób sprawdzających . W metryce projektu oraz na rysunkach stanowiących elementy projektu musi być podany zakres opracowania, nazwiska i imiona
projektanta i sprawdzającego oraz numery posiadanych uprawnień budowlanych.
współpraca

.W8

Section II

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

Według dotychczasowej praktyki projektowania likwidacji szybów jedynie branża górnicza
nie posiada ściśle sprecyzowanych wymogów, co do uprawnień osób zajmujących się ich projektowaniem. Forma i zakres projektu w branży górniczej wynika z ogólnie przyjętych norm postępowania wypracowanych przez poszczególne biura projektów górniczych.
Zakres branży górniczej projektu likwidacji szybu sprowadza się głownie do zaprojektowania:
- sposobu wypełnienia szybu materiałem skalnym,
- sposobu zabezpieczenia kolumny zasypowej przed jej ucieczką do wyrobisk poziomych
kopalni,
- sposobu odwodnienia zasypu szybowego w przypadku likwidacj i szybu w kopalni
czynneJ,
- lokalizacji i konstntkcji tam izolacyjnych zabezpieczających rejon likwidowanego szybu
przed dostaniem się do niego ludzi,
- sposobu przewietrzania szybu oraz rejonu przyległego do niego w trzech etapach: przed
likwidacją, w czasie likwidacji i po zlikwidowaniu szybu,
- sposobu likwidacji wszystkich połączeń szybu z powierzchnią,
- konstrukcji zamknięcia szybu na powierzchni z włazem kontrolnym poziomu zasypu
z możliwościąjego uzupełniania.
W części technologicznej projektu za bardzo ważny jego element należy uznać sposób precyzyjnej kontroli poziomu zasypu oraz metodykę prowadzenia pomiarów stężenia gazów kopalnianych jak metan i dwutlenek węgla, które są głównym źródłem zagrożeń w czasie zasypywania szybu.
Podobnie zakres części mechanicznej projektu szybu uzależniony jest od jego wyposażenia
i warunków lokalnych. Z dotychczasowej praktyki wynika, że nie jest opłacalne likwidowanie
zbrojenia szybowego. Dużą przeszkodą w szczelnym wypełnieniu rury szybowej jest przedział
drabinowy, oddzielony od rury szybowej często g<(stą siatką stalową i przedzielony w pionie
z reguły co 6 m szczelnymi pomostami. We wszystkich przypadkach likwidacji rury szybowej
przedział drabinowy wymaga cz~tściowego demontażu . Ta część projektu likwidacji szybu jest
najtrudniejsza i często wzbudza wątpliwości, co do konieczności wykonywania w sumie bardzo
drogich, czasochłonnych i niebezpiecznych operacji w szybie.
Branża budowlana z reguły dotyczy tylko obiektów powierzchniowych podobnie jak i branża
elektryczna za wyjątkiem konieczności likwidacji urządzeń sygnalizacyjnych i podziemnych
maszyn wyciągowych w międzypoziomowych szybikach ślepych.

2.2. Zasady
Nie ma

sporządzaniadokumentacjilikwidacji

szybów

obowiązujących

przepisów, co do formy dokumentacji likwidacji szybów. Doświadczenia projektanckie i wykonawcze wskazująjednoznacznie na kształt i zawartość takiego
projektu. Najczęściej dokumentacja składa się z:
l) części ogólnej,
2) projektu technicznego,
3) technologii robót likwidacyjnych.
Zawartość poszczególnych części powinna w sposób jednoznaczny i jasny określać stan istniejący szybu, jego warunki geologiczne, hydrogeologiczne i górnicze.
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2.3. Tryb zatwierdzania projektu
Likwidacja szybu może nastąpić tylko na podstawie odpowiedniego zapisu w planie ruchu
zatwierdzonym przez odpowiedni terytorialnie Okręgowy Urząd Górniczy.
Dokumentację likwidacji szybów wykonuje się jako projekty techniczno-technologiczne,
przy czym do opracowanej technologii wykonawca zobowiązany jest opracować szczegółowe
instrukcje wykonywania poszczególnych czynności. Dokumentację oraz instrukcje wykonawcze zatwierdza Kierownik Ruchu Zakładu. Z reguły dokumentacja musi być uzgodniona
z Okręgowym Urzędem Górniczym. Każda dokumentacja winna być zaopiniowana przez wydział ochrony środowiska właściwego terytorialnie urzędu administracji państwowej w kwestii
zastosowanych materiałów do zasypania szybu. Uzgodnienie to wymaga udokumentowania odpowiednich badań specjalistycznych prowadzonych przez uprawnione placówki naukowo-badawcze.
Za treści zawarte w projekcie likwidacji szybu odpowiada zespół projektantów i bez ich zgody nie wolno dokonywać w nim żadnych zmian.
zakładu

2.4. Wymagania

dotyczące

robót likwidacyjnych

Przed rozpoczęciem likwidacji szybu Kierownik Ruchu Zakładu wyznacza osoby dozoru odpowiedzialne za prowadzenie prac przygotowawczych i likwidacyjnych. Wszystkie osoby zaangażowane w proces likwidacji muszą się zapoznać z dokumentacją techniczną, technologią
i instrukcjami wykonawczymi potwierdzając ten fakt podpisem w stosownym dokumencie.
Całość prac likwidacyjnych musi być dokumentowana w "Książce likwidacji szybu", której
wzór opracowuje i zatwierdza Kierownik Ruchu Zakładu. Po zakończeniu likwidacji sporządza
ny jest protokół likwidacji, który powinien zawierać:
- skład komisji (reprezentanci kopalni i wykonawcy) potwierdzającej fakt zlikwidowania
szybu,
- nazwę dokumentów w oparciu o które został szyb zlikwidowany,
autorów projektu technicznego likwidacji,
autorów technologii likwidacji,
stwierdzenie o zgodności wykonanej likwidacji z dokumentacją,
uwagi zleceniodawcy i wykonawcy,
podpisy członków komisji.
Ponadto kopalnia winna posiadać książkę zlikwidowanych szybów z pełnym ich opisem.
Zlikwidowany szyb musi być zaznaczony na mapach wraz z wyznaczoną strefą wyłączoną
spod zabudowy. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia ruchu
i specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.
(Przepisy... 1998) miejsce zlikwidowanego szybu winno być trwale zaznaczone, zaś odpowiednia komisja powinna dokonywać regularnych inspekcji stanu jego wypełnienia i zabezpieczenia.
Przepisy niemieckie wymagają umieszczenia w miejscu zlikwidowanego szybu tablicy informacyjnej wykonanej ze stali nierdzewnej trwale zamocowanej w miejscu szybu.
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2.5. Sposoby likwidacji szybów
Istnieją trzy

sposoby trwałej likwidacji szybów górniczych.
l. Odcięcie przestrzeni szybowej trwałymi przegrodami umiejscowionymi na wlocie do rury
i wylotach do wszystkich wyrobisk kopalnianych. Sposób ten jest najtańszy, ale jego zastosowanie wymaga spełnienia co najmniej trzech warunków:
a) po likwidacji w odpowiednio długim horyzoncie czasowym nie nastąpi obniżenie nośności
i zniszczenie obudowy spowodowane procesami korozyjnymi lub zwiększonym jej obciążeniem,
b) nie istnieje możliwość nagromadzenia się metanu lub innych gazów zagrażających bezpieczeństwu ludzi,
c) nie ma możliwości gromadzenia się w szybie wody, która mogłaby stworzyć zagrożenie
wodne dla czynnych rejonów kopalni.
Doświadczenia praktyczne wskazują, że ten sposób likwidacji nie zabezpiecza wyrobiska
przed obwałem ociosów w dłuższym okresie czasu.
2. Zatopienie szybu- naturalne lub sztuczne. Sposób ten też nie zabezpiecza w pełni rury
szybowej a nawet w niektórych przypadkach przyspiesza proces destrukcji jej obudowy za przyczyną wód agresywnych oraz wzmożonych ciśnień pęczniejących skał. W przypadku kopalni
czynnej lub występowania w sąsiedztwie wyrobisk innej kopalni, sposób ten jest niedozwolony
ze względu na możliwość stworzenia zagrożenia wodnego.
3. Zasypanie przestrzeni szybowej materiałem trwałym, chemicznie obojętnym dla otoczenia, stanowiącym pełnoprzekrojową rozporę dla obudowy oraz przegrodę dla gazów i cieczy.
Przed wypełnieniem szybu podsadzką należy wcześniej zdemontować te elementy jego uzbrojenia, które utrudniałyby swobodny opad materiału i sprzyjały powstawaniu pustek w zasypie
szybowym. Likwidacja przez zasypanie realizowana może być jako podsadzenie całkowite lub
częściowe, przy czym podsadzenie częściowe może być realizowane w odcinkach spełniających
warunki likwidacji przez zamknięcie płytą.
Obok trwałej likwidacji szybów znane jest również pojęcie likwidacji okresowej. Poniżej
przedstawione zostaną wybrane zagadnienia uwzględniające niektóre szczególne okoliczności
techniczne likwidacji szybów.
3. Wybrane nietypowe zagadnienia likwidacji szybów
3.l.Okresowa likwidacja szybów
W historii górnictwa światowego niewiele szybów likwidowano okresowo w sposób zamierzony. Wyjątek stanowią tu planowe przebudowy szybów, które najpierw zasypano a następnie
z zasypu prowadzono ponowne ich głębienie. Przykładem polskimjest szyb KI Kopalni "Niwka
Modrzejów", który zgłębiono w latach 1912-1919 do głębokości 436,4 m (Gąsior, Wichur
1985) jako szyb beczkowy (4,2 x 5,0 l 5 m) w obudowie murowej z cegły, a w latach osiemdziesiątych przebudowano na szyb o przekroju kołowym średnicy 6,0 m. Innym przykładem zagranicznymjest szyb "Bismarck l O" obecnie "Emschermulde l" (Przepisy ... 1998), zgłębiony w latach 1951-1954 jako szyb o przekroju kołowym średnicy 7 m w świetle obudowy w obudowie
murowej z betonitów i głębokości l O17m. W roku 1967 podjęto decyzję o jego likwidacji przez
zasypanie. Zasypano w ciągu ośmiu miesięcy, zużywając 77 000 Mg skały płonnej o uziarnieniu
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20-80 mm (odpadów z płuczki) z zakładu przeróbczego sąsiedniej kopalni. Po trzech latach
uzupełniono zasyp szybowy, który obniżył się o 4 m. Żadne z ośmiu podszybi nie były odcięte od
wyrobisk poziomych. Szyb wypełniano podsadzką sypaną z powierzchni. Zgodnie ze sztuką
likwidacji, szyb zamknięto na zrębie żelbetową płytą. W 1971 roku rozpoczęto starania o ponowne uruchomienie szybu, a w końcu 1972 r. rozpoczęto prace związane z jego ponownym
głębieniem, które ukończono po l O miesiącach .
Najtrudniejszym problemem ponownego głębienia okazało się bezpieczeństwo ludzi pracujących na zasypie nie do końca szczelnym. Zastosowano tam sondowanie dna szybu w celu
wykrycia ewentualnych pustek. Poszukiwania takie okazały się jednak bardzo pracochłonne,
dlatego szybko z nich zrezygnowano. Zastosowano natomiast inny w miarę prosty sposób. Wykorzystując potężne rosyjskie młoty pneumatyczne stosowane do budowy dróg, wbijano w zasyp skręcane żerdzie o długości do 50 m, wykrywając w nim liczne pustki, mimo 5 letniego
okresu samozagęszczania się kolumny zasypowej.
Problem okresowej likwidacji szybów w Polsce pojawił się w następstwie decyzji o czasowej
likwidacji kopalni "Morcinek". W wyniku licznych studiów stwierdzono, że likwidacja okresowa jest możliwa , ale bardzo trudna. Wymaga niezwykłej ostrożności zarówno przy zasypywaniu, jak też przy ich odzyskiwaniu. W szczególności wskazane byłoby (Barchański, Czaj a I 998):
a) powolne ich zasypywanie za pomocą specjalnego rurociągu wielkośrednicowego , systematycznie podciąganego lub w ostateczności przez bezpośrednie sypanie ze zrębu za pomocą
przenośnika o dobrze ustawionej paraboli zrzutu,
b) wykonanie w rejonie podszybi korków betonowych lub usypanie korków oporowo-filtracyjnych z kruszywa szlachetnego o granulacji 20-80 mm,
c) dobór odpowiedniego materiału do zasypywania szybów, przy czym minimalizacje strat
w infrastrukturze szybów gwarantowałby materiał drobny np . piasek, ale ten z kolei wymaga budowy w podszybiach drogich tam liczonych na ciśnienie hydrostatyczne,
d) opracowanie precyzyjnej profilaktyki przeciwmetanowej, tak przy zasypywaniu, jak
i przy wybieraniu zasypu, a zwłaszcza stosowanie odgazowania zasypu przy jego wybieraniu,
e) opracowanie bezpiecznej technologii wybierania zasypu nie wymagającej pobytu ludzi na
dnie szybu.
3.2. Likwidacj a szybu
ochronnego

zagrożonego

skutkami eksploatacji filara

Nieliczne są przypadki w polskim górnictwie węglowym, kiedy rura szybowa zostaje przerobotami eksploatacyjnymi. Resztkowa eksploatacja w niektórych polach starych kopalń
sprowadza się właśnie do eksploatacji bogatych zasobów uwięzionych w filarach ochronnych
szybów. Bardzo ciekawym przykładem takich prac jest przeznaczony do likwidacji szyb "Lompa" w KWK "Rozbark"- Bytomska Spółka Węglowa .
cięta

3 .2.1. Stan szybu

bezpośrednio

przed

likwidacją

Szyb "Lompa" zgłębiony został w latach 1909-1913 do głębokości 725,5 m. Obecnie,
w związku z prowadzoną eksploatacją pokładu 507/51 O w obrębie filara szybowego, zlikwidowano przez zasypanie kamieniem jego dolny odcinek - od dna rząpia do poz. 540 m.
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Szyb "Lampa" był szybem wdechowym. Pełnił funkcję szybu materiałowo-zjazdowego
i podsadzkowego do roku 1998, kiedy to rura szybowa została przecięta eksploatacją ścianową
na zawał dwóch warstw w pokładzie 507/510. Spowodowało to dość znaczne odkształcenia
i zniszczenie obudowy szybu. Ruch naczyń wydobywczych stał się praktycznie niemożliwy
w związku z tym zostały one zdemontowane (skip i klatka oraz liny wyciągowe), a szyb przeznaczono do rychłej likwidacji.
O stopniu skomplikowania zagadnienia likwidacji szybu "Lampa" i odmienności względem
poczynań standardowych stanowią (Czaja, 1999):
lokalizacja w niewielkiej odległości od centrum miasta Bytom,
- duża głębokość (725,5 m),
- aktualne przeznaczenie i wyposażenie szybu,
- bezpośredni kontakt z conajmniej 19 pokładami węgla, które były przedmiotem eksploatacji,
- częściowa likwidacja przez zasypanie na odcinku od rząpia szybu do poziomu 540, w odniesieniu do której brak pełnej dokumentacji,
- skomplikowana infrastruktura przypowierzchniowa - szyb posiada połączenie z szybowym zbiornikiem podsadzkowym, szybikiem komunikacyjnym o głębokości 60 m i otworem
podsadzkowym,
obecność w nadkładzie warstw wodonośnych zagrażających infrastrukturze podziemnej,
brak dostępu do licznych wyrobisk przyszybowych,
fakt przecięcia szybu ścianami eksploatacyjnymi w dwóch warstwach pokładu 507/51 O,
objawienie się wpływu eksploatacji filara szybowego w licznych deformacjach obudowy
i konstrukcji wewnątrz szybu oraz w jego sąsiedztwie zauważalnym również na powierzchni,
- bardzo realne zagrożenie zawalenia się szybu, które pociągnąć by mogło za sobą nieobliczalne konsekwencje na powierzchni (wokół zawalonego szybu może wytworzyć się znacznych rozmiarów krater) .
Na tak skomplikowany stan techniczny szybu "Lampa" nakłada się podstawowy wymóg takiej jego likwidacji, aby możliwa była eksploatacja kolejnych dwóch warstw w pokładzie
507/51 O, mogących dać znaczącą ilość węgla bardzo dobrej jakości. Podstawowym zagroże
niem obok znacznego ciśnienia jest zagrożenie wodne, które mogłoby zagrozić robotom eksploatacyjnym w kolejnych warstwach pokładu 507/510.
Z powyższego stanu technicznego szybu oraz wymogów dotyczących dalszego funkcjonowania kopalni wynika, że:
- szyb musi być zlikwidowany przez zasypanie,
- kolumna zasypowa powinna być tak skonstruowana, aby powstrzymała ewentualny duży
dopływ wody z nadkładowych warstw wodonośnych,
- obecny, stały dopływ wody do szybu winien być odprowadzony do systemu odwadniania
kopalni tak, aby nie zagrażał upłynnieniu zasypu w dolnej części szybu wykonanego prawdopodobnie z materiału zawierającego również drobne frakcje skalne.
3.2.2.

Zagrożenia

Skala zagrożeń naturalnych w Kopalni "Rozbark" jest następująca:
- kategoria I,
metanowe
- stopiel1 I i III,
wodne
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tąpaniowe

-stopień

l i Ill,
-klasa B,
pożarowe
- grupa I.
W przypadku likwidacji szybu "Lompa" praktycznie jedynym realnym do wystąpienia zagrożeniem jest ewentualny dopływ wód triasowych z poziomu 70 m i z poziomu od 165 m do
175 m. Dopływ wody do poziomu 70 m jest w miarę stały (ok. 250 l/min) i nie zwiększył się podczas przecinania szybu eksploatacją pokładu 507/510. Utwory triasowe zapadają w kierunku
północnym i zachodnim, dlatego też przyjmuje się, że woda dopływająca do szybu z poziomu
70 m jest wodą z dopływu dynamicznego i nie przewiduje się wzrostu dopływu wody z tego poziomu. Przed likwidacją szybu woda ta odprowadzana była na poziom 320m, jednak nie można
wykluczyć, że podczas likwidacji szybu rurociąg może zostać przerwany, a wtedy woda ta zasiliłaby poprzez zlikwidowany odcinek szybu zroby pokładu 507/510, zwiększając zagrożenie
wodne dla tego rejonu.
Zagrożenie dla planowanych robót w pokładzie 507/51 O może stanowić kurzawka w utworach pstrego piaskowca zalegająca od 165 do 175m. Zagrożenie to związane jest z prawdopodobieństwem przerwania obudowy tubingowej podczas dalszej eksploatacji i niekontrolowanym
spływem wody w dół szybu. W obecnej sytuacji nie można oszacować ilości wody, która może
dopłynąć do szybu z utworów pstrego piaskowca.
Jeżeli wyeksploatowanie dwóch warstw przystropowych w pokładzie 507/51 Ospowodowało
szkody praktycznie wymuszające likwidację szybu to pewnym jest, że planowana dalsza eksploatacja systemem zawałowym kolejnych dwóch warstw tegoż pokładu o miąższości około
11 m, skrajnie pogorszy obecny już bardzo zły stan szybu.
pyłowe

3.2.3 . Koncepcja likwidacji szybu "Lompa" w
stanu technicznego

świetle zagrożenia

wodnego i jego aktualnego

rury szybowej eksploatacją zawałową dwóch warstw pokładu 507/51 O
obudowy, które uniemożliwiły ruch naczyń wyciągowych. W tym momencie kontrola rury szybowej zalecana przepisami górniczymi przestała być możliwa. Równocześnie ze względów bezpieczeństwa przy jednoczesnych lokalnych uszkodzeniach
obudowy, szyb stał się całkowicie niedostępny dla ewentualnych brygad likwidacyjnych. Nie
ma zatem obecnie możliwości demontażu jakichkolwiek elementów uzbrojenia szybu, naprawy
i uszczelniania obudowy oraz wykonywania odpowiednich przegród wodoszczelnych. Fakt ten
bardzo poważnie skomplikował sprawę likwidacji tego szybu. Ograniczona została możliwość
prawidłowego uformowania projektowanych warstw podsadzki w szybie, jak również praktycznie uniemożliwiona zabudowa rurociągów drenażowych do odwadniania zasypu w szybie.
Dodatkowym utrudnieniem, bezpiecznej dla funkcjonującej kopalni, likwidacji są jego
połączenia z powierzchnią poprzez szybik komunikacyjny i zbiornik podsadzkowy typu szybowego. Podobnie, jak do szybu "Lompa", tak i do szybika komunikacyjnego oraz zbiornika
podsadzkowego nie ma dostępu . Zbiornik wypełniony jest częściowo piaskiem, którego w żaden
sposób nie można obecnie usunąć. Projektując kompleksową likwidację szybu "Lompa" wraz
z szybikiem komunikacyjnym i zbiornikiem podsadzkowym można zastosować jedynie technologię sypania z powierzchni takich materiałów , które teoretycznie zapewnią stabilność zasypu
i pozwolą na odprowadzenie wody dopływającej do szybu. Zagadnienie likwidacji szybu "LomPo

przecięciu

wystąpiły odkształcenia
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szYBIK "KOMUNIKACYJNY"

Szyb "LOMPA"
Zrąb

Zlikwidowany
otwór podsadzkowy

lll-----.-~-----.------<-;.---.-,-

D

Poz. 320m

Poz. 420m
Poz. 432 m

Rurociąg drenażowy

Poz. 725 m
Rys. l. Schemat kolumny podsadzkowej w szybie "Lampa"
Fig. l. "Lampa" shaft filling schcmc
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pa" w obecnym stanie technicznym jest wyjątkowe i wymaga bardzo indywidualnego rozwawe wszystkich branżach tj . górniczej, mechanicznej i elektrycznej . Poniżej podano najważniejs ze wskazówki, które winny wytyczać przebieg prac projektowych na etapie projektu
technicznego oraz opracowywania technologii prac likwidacyjnych.
żenia

3.2.4.

Przyjęte

wytyczne do projektu likwidacji szybu "Lompa"

W pierwszym etapie projektu przewidziano wykonanie zabezpieczeń na pozoimach 320
i 540 m, na których wyrobiska korytarzowe muszą być zabezpieczone przed ucieczką materiału
zasypowego z rury szybowej (Kohutek 1993, Stobiński 1992). W tym celu zaprojektowano odpowiednie korki oporowo-filtracyjne na odcinku wszystkich wlotów szybowych. Z ich liczebności wynikało, że najbezpieczniej byłoby zasypać cały szyb tłuczniem gruboziarnistym.
Nadmierny koszt takiego przedsięwzięcia był jednak argumentem za zaprojektowaniem kolumny zasypowej złożonej z 18 warstw. Schemat wypełnienia rury szybowej oraz szybika komunikacyjnego przedstawiono na rysunku l. W zasypie szybowym wyróżniono 3 rodzaje
zasypu:
a) korki oporowe i oporowo-filtracyjne w podszybiach z tłucznia o granulacji 30-80 mm,
odpornego na rozmakanie i lasowanie się,
b) zasypu ze skały płonnej w odcinkach między podszybiami,
- korki izolacyjne z iłu o wysokości minimum 5 m, rozmieszczone precyzyjnie w trzech
miejscach rury szybowej to jest:
- poniżej poziomu 320 m dla odcięcia dopływu wody z szybu do jego dolnej części, pochodzącej z utworów triasowych,
- na głębokości od 80 m czyli poniżej wlotu wyrobisk rudnych, mającego za zadanie
zmniejszenie dopływu wody do szybu z poz. 70 m i ewentualnie z wyrobisk podsadzkowych
przy szybie "Lompa",
- na głębokości od I Om pod zrębem w celu ograniczenia infiltracji wody z opadów atmosferycznych.
Ponieważ należało się spodziewać znacznych nieszczelności formacji skalnych za obudową
szybu, do którychjuż nie ma dostępu, korki iłowe o których mowa powyżej mogąnie być całko
wicie skuteczne. Dalsze działania powinny więc przewidywać możliwość jak najskuteczniejszego wyprowadzenia wody z rury szybowej. W przeciwnym razie istnieje bardzo realna groźba
powstania poważnego zagrożenia wodnego w dolnej części zasypanego już szybu. Upłynnienie
tego zasypu mogłoby spowodować bardzo groźną w skutkach awarię.
Przewidziano i opracowano również sposób likwidacji wlotu kanah1 ogrzewanego powietrza
na głębokości 4 m. Szyb należy zamknąć płytą żelbetową którą można będzie wykonać po zlikwidowaniu kanału ogrzewanego powietrza i zdemontowaniu wieży szybowej.
3.3. L i kw i d a c j a o s t a t n i c h szybów z a głęb i a
3.3.1.

Zagłębie Wałbrzyskie-

program pilotujący likwidacji

całkowitej

W historii polskiego górnictwa węglowego Zagłębie Wałbrzyskie jest pierwszym, które po
400-letniej aktywności w roku 1999 przestało istnieć . Likwidacja ostatnich 4 szybów,

przeszło
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jeszcze w roku 1998,

zakończyła

definitywnie górnictwo

węgla

kamiennego

w tym rejonie.
Doświadczenia innych europejskich i pozaeuropejskich krajów wskazywały na konieczność
zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu ostatnich kroków likwidacji fizycznej
zagłębia , zwłaszcza zagłębia, w którym występowały prawie wszystkie znane w górnictwie podziemnym zagrożenia .
Projektowanie ostatniej fazy likwidacji poprzedzone było studium (Barchański, Czaja
1998), którego głównym zadaniem było zwrócenie uwagi na szereg zagrożeń jakie pojawić
się mogą w trakcie samej likwidacji jak również bezpośrednio po jej zakończeniu. Rozwiązania techniczne fizycznej likwidacji nie mogły pozostawać bez związku z okresem
trwania i rozwojem kopalnictwa w tym zagłębiu. Zagłębie Dolnośląskie nie było pierwszym
likwidowanym w Europie basenem węglowym chociaż z dostępnych zapisków historycznych wywnioskować można, że należało do starszych w Europie. W świecie zlikwidowano
bądź częściej "opuszczono" bez odpowiednich zabiegów likwidacyjnych wiele regionów
górniczych, które dzisiaj stanowią olbrzymie zagrożenie dla normalnego użytkowania
terenu.
Bezpośrednio przed likwidacją zasadniczą strukturę Zagłębia Wałbrzyskiego stanowiły dwa
przedsiębiorstwa : Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego z Zakładem Górniczym "Julia"
oraz Zakład Wydobywczo Przeróbczy Antracytu S.A. w upadłości z Zakładem Górniczym
"Chrobry II". Zakład Górniczy "Chrobry II" był samodzielnąjednostką z utrzymaną wentylacją
i odwadnianiem. W skład jego infrastruktury wchodziły 3 szyby podczas gdy ZG "Julia" posiadał jedynie szyb wdechowy "Victoria", zaś funkcję wentylacyjną zapewniał mu szyb "Matylda" należący do ZWP A S.A.
W Zagłębiu Wałbrzyskim zlikwidowano po roku 1991 łącznie 26 szybów przy czym stopień
wzajemnych współzależności zaczął się mocno komplikować przy likwidacji ostatnich czterech
szybów. Przyjęty słusznie system minimalizacji kosztów likwidacji wymuszał bardzo szybkie
działania techniczne jak projektowanie i fizyczna likwidacja poszczególnych obiektów. Zatrzymanie kosztownego odwadniania w szybie "Victoria" wiązało się z zaprzestaniem odwadniania tej części zbiornika "Victoria-Chrobry" i przekazaniem znacznej ilości wody do zatapiania poziomu -400 m, wymuszając likwidację wszystkich wyrobisk poniżej poziomu-200m.
Wyznaczyło to również tempo robót likwidacyjnych na poziomie-200m.

3.3.2.

Zagrożenia związane

z całkowitą likwidacją zagłębia

Zlikwidowane zagłębia węglowe są poważnym zagrożeniem dla powietrza atmosferycznego. Z opuszczonych zrobów dostają się do niego olbrzymie ilości gazów, zwłaszcza metanu, którego obecność w powietrzu atmosferycznym, według najnowszej wiedzy człowieka , jest bardzo
szkodliwa. W raporcie rządu amerykańskiego (Dodatek D) powołujący się na pracę (Piccot i in.
1995), w samym roku 1994 do atmosfery przedostało się z opuszczonych kopalń 280 000 ton
metanu. Podobnie duże ilości metanu przedostają się do atmosfery ze zlikwidowanego Zagłębia
"Ruhry" (RFN) (Barchański , Czaja 1998).
Obecność wszystkich dołowych zagrożeń oraz groźba niekontrolowanego wydostawania się
metanu na powierzchnie po likwidacji szybów sprawiła, że już na etapie projektowania zastosowano niespotykane do tej pory w Polsce rozwiązania likwidacji rur szybowych.
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Doświadczenia krajów, w których dokonano likwidacji kopalń na dużą skalę (RFN, Wielka
Brytania, Republika Czeska, USA itp.) niezłomnie dowodzą, że dla powierzchniowych użyt
kowników tego terenu mogą wystąpić co najmniej dwa typy zagrożeń: klasyczne szkody górnicze wynikające z osiadania terenu oraz zagrożenie gazowe, wynikające z wyciskania gazów
podziemnych z opuszczanych wyrobisk.
Prace studialne (Barchański, Czaj a 1998) wykazały, że przy projektowaniu ostatniego etapu
likwidacji Zagłębia Wałbrzyskiego należy uwzględnić następujące wnioski :
a) z kinetyki procesu desorpcji (Staff i in. 1992) wynika, że w kopalniach gazowych metan
może uwalniać się z węgla przez bardzo długi okres czasu,
b) do momentu wypełnienia wodą, wyrobiska kopalniane i zroby sąjednym wielkim zbiornikiem gazu, który w zależności od ciśnienia atmosferycznego migrował będzie w kierunku powierzchni z różną intensywnością,
c) doświadczenia niemieckie (Hinderfeld, Liicke I 989) wskazują, że zmniejszenie intensywności wypływu metanu o wysokiej koncentracji o połowę może trwać nawet 18 lat,
d) pozostawienie w l z l O zlikwidowanych szybów (Hinderfeld, Liicke 1989) pewnej kopalni w RFN rurociągu degazacyjnego umożliwiło kontrolowany wypływ metanu w ilości
27m 3/min (62% metanu wydostającego się z kopalni przed likwidacją szybów), co wyeliminowało w całości wypływy niekontrolowane.

3.3.3. Metoda likwidacji ostatnich szybów

(Barchański

i in. 1998)

Mając na względzie przedstawione powyżej zagrożenia oraz bezpieczeństwo prac likwidacyjnych zdecydowano o nietypowej likwidacji ostatnich szybów.
Udowodniona w praktyce górnictwa niemieckiego skuteczność zmniejszenia zagrożenia gazowego w strefie przypowierzchniowej przez kontrolowane odprowadzenie gazów rurociągiem
w szybie "Chrobry I" jeden rurociąg o średnicy minimum <1> 300 mm zaadaptowano na rurociąg
odgazowujący wyrobiska podziemne ZG "Chrobry II". W tym celu przed zasypaniem szybu na
poszczególnych podszybiach wyprowadzono odgałęzienia rurociągu poza strefę stożka zasypowego. Jeżeli wydzielanie gazów zrobowych będzie małe to rurociąg okaże się zbędny i należy
go zlikwidować jak otwór wiertniczy. Dodatkowo, zabudowę tego rurociąg potraktowano jako
bardzo ciekawy eksperyment naukowy, którego wyniki mogą być wykorzystane w przyszłości
przy likwidacji innych szybów metanowych. Założono, że rurociąg ten może być również pomocny w przypadku nadmiemego wydzielania się gazów przy likwidacji ostatniego szybu "Matylda". Po wyłączeniu wentylatora głównego, w przypadku wzrostu stężenia gazów, na rurociągu degazacyjnym możliwa jest zabudowa wentylatora, który mógłby stworzyć mini depresję
kierunkując przepływ gazów w wyrobiskach w kierunku rurociągu. Rozwiązanie to traktowano
wyłącznie jako awaryjne.
Drugim nietypowym krokiem była decyzja o wypełnieniu całego szybu "Chrobry II"
tłuczniem melafirowym o granulacji 30-80 mm. Przyłożona do zasypu szybowego depresja
wentylatora w szybie wentylacyjnym "Matylda" winna spowodować pewien niewielki przepływ
powietrza przez stos okruchowy w kierunku od stropu zasypu do wyrobisk kopalnianych. Tym
sposobem w rurze szybowej nad zasypem znajdować się powinno tylko świeże powietrze wolne
od wybuchowego metanu. Wykonanie w sąsiednim szybie "Chrobry I" korków filtracyjnych we
wszystkich podszybiach i zasypanie rury pomiędzy podszybiami niesortem melafirowym spra-
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wia, że drogi ewentualnej migracji metanu są poprzecinane porowatymi sączkami, które powinny wyprowadzić gazy do szybu wentylacyjnego "Matylda".
Kolejnym nowym rozwiązaniem było zastosowanie systemu odprowadzania gazów kopalnianych z zasypanego szybu do atmosfery. Końcówki przewodów odprowadzających metan
z głowic zasypanych szybów w kopalniach W!(glowych muszą być wyposażone w odpowiednie
urządzenia przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe. Do tej pory zabezpieczenie takie polegało
na zamontowaniu na końcu przewodu (u jego wylotu) zwykłej zapory przeciw przenoszeniu
płomienia w połączeniu z automatyczną gaśnicą. Mimo, że zabezpieczenia te mogły przeciwdziałać uderzeniom pioruna, nie były jednak odporne na długotrwałe działanie ognia. W poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań, zaproponowano zaadaptowanie urządzenia do zabezpieczania cystern przewożących paliwa płynne, które powszechni stosowano w górnictwie niemieckim. Takie odprowadzenie gazów zastosowano w szybach "Chrobry I" i "Chrobry II"
3.3.4. Harmonogram prac likwidacyjnych- stadium końcowe
W konsekwencji przyjętych rozwiązań technicznych opracowany został precyzyjny harmonogram prac likwidacyjnych w szybach. W przypadku ZG "Chrobry II" był on zdeterminowany:
a) możliwościąjazdy ludzi do ostatnich prac demontażowych na dole,
b) bezpieczeństwem wentylacyjnym przy zasypywaniu szybów wdechowych "Chrobry I",
"Chrobry II", "Victoria" (w ZG "Julia") oraz szybu wentylacyjnego "Matylda".
Ze względu na konstrukcję zabudowanych w szybach "Chrobry" urządzeń wyciągowych za
jedynie shtszną i bezpieczną uznano następującą kolejność czynności:
a) likwidacja skipu w szybie "Chrobry I" (jazda ludzi szybem "Chrobry II"),
b) likwidacja wyciągu przy czym likwidacja liny wyrównawczej wymaga obecności ludzi na
poz. -200 m. Po zdemontowaniu urządzenia wyciągowego jedyną drogą ewakuacji na poziom
±O m był przedział drabinowy w szybiku ślepym "II". Operacja ta należała do jednych z trudniejszych i bardziej ryzykownych i odbyła się z zachowaniem wszystkich możliwych środ
ków ostrożności, łącznie z możliwością wykorzystania przewoźnego szybowego wyciągu ratowniczego,
c) likwidacja z powierzchni ostatniego wyciągu z bębnową maszyną wyciągową, co równoznaczne było z przeniesieniem prac likwidacyjnych na powierzchnię.
Ze względu na zagrożenie gazowe i techniczne możliwości przewietrzania, kolejność prac
likwidacyjnych (zasypywania) w szybach "Chrobry I" i "Chrobry II" była następująca:
a) w pierwszej kolejności rozpoczęto zasypywanie szybu "Chrobry II" na odcinku od
rząpia do poz. -200m skałą odpadową a następnie od poz. -200m do poz. ±O m tłuczniem
melafirowym;
b) w drugiej kolejności w szybie "Chrobry I" usypano w podszybiu na poz. -200 m korek
oporowo-filtracyjny z tłucznia melafirowego o granulacji 30-80 mm, a następnie zasypano go
na odcinku do poz. O m skałą odpadową (niesort melafirowy z pobliskiego kamieniołomu);
c) dalsze zasypywanie prowadzono według tego samego harmonogramu przy czym szyb
"Chrobry II" w całości zasypywano tłuczniem melafirowym zaś szyb "Chrobry I" tłuczniem
podszybia i niesortem melafirowym rurę pomiędzy podszybiami;
d) zasypanie podszybi na poz. + 170 m zamknęło drogi wentylacyjne. Dalsze zasypywanie
w zasadzie powinno się odbywać przy wyłączonym wentylatorze na szybie "Matylda". RozwaSekcja II
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żono jednak

utrzymywanie wentylatora w ruchu w celu odgazowywania zasypu szybowego. Poziom zdławienia wentylatora powinien być taki aby wywołać ruch powietrza przez rurociąg degazacyjny w szybie "Chrobry I" i zasyp tłuczniowy w szybie "Chrobry II". W projekcie
likwidacji szybów "Chrobry I" i "Chrobry II" dokładnie omówiono sposób przewietrzania szybów i sieci czynnych wentylacyjnie wyrobisk ZG "Chrobry II" w poszczególnych fazach ich zasypywama;
e) równocześnie z likwidacją szybów "Chrobry" należało zlikwidować szyb "Victoria" w ZG
"Julia";
f) ostatnim etapem była likwidacja szybu "Matylda". Tu na ewentualność powstania zagrożenia gazowego przewidziano również uruchomienie wentylatora głównego z możliwością
rewersji prądu powietrza. Po wykonaniu korka izolacyjnego z iłu na korku filtracyjnym w podszybiu szybu "Matylda" wydzielanie gazów do rury szybowej było śladowe. W odwodzie tych
zabiegów zabezpieczających zakład był przygotowany do wstrzymania prac i zabudowy wentylatora na rurociągu degazacyjnym w szybie "Chrobry I", aby poprzez stworzenie depresji
ukierunkować wypływ gazów zrobowych w sposób kontrolowany rurociągiem szybowym. Śro
dek ten był zbyteczny i zakład nie musiał z niego korzystać .
Poszczególne etapy zasypywania kompleksu ostatnich szybów Zagłębia Wałbrzyskiego
zilustrowano schematycznie na rysunkach 2 i 3.
3.3.5. Podsumowanie
Likwidację trzech ostatnich szybów ZWPA S.A. i szybiku międzypoziomowego "XIV" wykonano z zeg armistrzowską precyzją i w niespotykanym do tej pory tempie. W listopadzie 1998
roku rozpoczęto prace projektowe zaś fizyczna likwidację zakończono przed 30 czerwca 1999 r.
Szyby zasypywano wprost z wywrotek poprzez zsuwnie zasypowe. Do zasypywania wykorzystano nadzwyczaj sprawną firmę transportową, która samochodami o ładowności 30 ton przewoziła z oddalonego o 12 km kamieniołomu do 2500 ton kamienia w ciągu zmiany.
W czasie zasypywania nie stwierdzono nadmiernej koncentracji metanu w szybach zaś pojawienie się dwutlenku węgla w dość znacznych ilościach zlikwidowano opisanym powy żej systemem wentyl acyjnym. Zasypywanie szybu dużymi porcjami - sypanie wprost z wywrotek
30 tonowych do rury potwierdziło opisany w literaturze efekt intensywnego przewietrzania szybu. Każda tona spadającego swobodnie urobku zasysa około l O m 3 świeżego powietrza, które
miesza się z gazem szybowym i w efekcie rozprężania wypływ a na powierzchnię.
Bezpośrednie pomiary stężenia metanu w rurociągach degazacyjnych nie wskazują na
znacznąjego koncentrację. Zlikwidowane szyby powinny być pod stałą kontrolą odpowiednich
służb.

3.4. Przysto s owanie szybu do

pełnienia

funkcji studni

głębinowej

Problem likwidacji kopalń węgla kamiennego na terenie Zagłębia Dąbrowskiego wiąże się
z koniecznością utrzymania odwadniania w celu ochrony kopalń ciągle funkcjonujących. Od kilku lat prowadzone są prace studialne nad utworzeniem centralnego systemu odwadniania, w którym KWK "Sosnowiec" S.A. ma stanowić jeden z podsystemów. Z prawideł sztuki górniczej ,
obowiązujących przepisów i wykonanych licznych opracowań naukowych wynika, że utrzyma412
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nie odwadniania jest równoznaczne z utrzymaniem ruchu małego zakładu górniczego, którego
jedynym funkcjonującym elementem będzie pompownia główna wraz ze zbiornikami wodnymi
i niezbędną infrastrukturą energomaszyn ową. Utrzymanie takiego zakładu w ruchu jest bardzo
kosztowne. Należy utrzymywać przewietrzanie, zasilanie w energię, sygnalizacje i łączność ,
transport z jazdą ludzi włącznie oraz zdolność wykonywania okresowych przeglądów i napraw.
Alternatywą do powyższego zakładu jest koncepcja sprawdzona już w kopalniach czeskich,
niemieckich i węgierskich, polegająca na zamianie jednego szybu na wielkośrednicową studnię
głębinową, do której opuszczane będą z powierzchni pompy głębinowe na samonośnych rurociągach tłocznych. Pompy te zasilane, sterowane i serwisowane będą z powierzchni, co eliminuje cały szereg rygorów obowiązujących przy utrzymaniu jazdy ludzi w szybach. W tej kwestii
uregulowań prawnych w przepisach górniczych wymaga fakt funkcjonowania studni głębi
nowej, która pod względem konstrukcyjnym jest szybem górniczym, zaś jej użytkowanie,
nadzór i kontrola nie może przebiegać zgodnie z wymaganiami stawianymi szybom.
Zamiana zwykłego szybu górniczego na studnię głębinową jest dla warunków polskich zagadnieniem nowym. Obiekt o takim przeznaczeniu pracuje w zlikwidowanym Zagłębiu
Wałbrzyskim. Jest nim szyb "Pokój" w dawnej kopalni "Thorez".
Idea studni głębinowej jest mocno uzasadniona rachunkiem ekonomicznym zwłaszcza w odniesieniu do kosztów eksploatacji. W porównaniu do pompowni podziemnej, poza kosztami
związanymi z utrzymaniem ruchu zakładu górniczego, bardzo istotnym czynnikiem obniża
jącym koszty jest wysoka sprawność pomp głębinowych nowej generacji i możliwość obniżenia
wysokości pompowania przez spiętrzenie wody do rzędnej jej przelewu do innej kopalni.
Mając przekonanie o słuszności takiego rozwiązania w przypadku kopalni "Sosnowiec" S.A.
należy rozważyć jakie prace należy wykonać aby zgłębiony w roku 1968 szyb mógł spełnić tę
funkcję w sposób absolutnie bezpieczny dla powierzchni. Częściowe zatopienie kopalni, a tym
samym nawodnienie pewnych utworów skalnych może w całości zmienić wielkość obciążeń górotworu na obudowę szybu, która projektowana na niższe ciśnienia może ulec zniszczeniu prowadząc do stopniowego zawalania się szybu. Zdarzenie takie mogło by być katastrofalne dla tej
części miasta gdyż obok szybu przechodzi ruchliwa arteria komunikacyjna.
W projekcie adaptacji szybu do pełnienia funkcji studni głębinowej należy ustalić:
- wpływ agresywności wód rozpatrywanej kopalni na materiał obudowy szybu,
- zachowanie się skał otaczających zatopioną część szybu i ich wpływ na jego stateczność .
W przypadku szybu "Szczepan" w KWK "Sosnowiec" S.A. uznano że:
l. Stan techniczny szybu w szczególności jego obudowa wykonana z betonu oraz brak kontaktu z wyrobiskami korytarzowymi i starymi zrobami predysponują go do roli studni głębino
wej w systemie odwadniania "Sosnowiec".
2. Woda z warstw nadkładowych oraz karbońskich (do głębokości 72 m) jest wodą średnio
agresywną względem betonu. Należy sprawdzić na ile obudowa betonowa szybu na odcinku
przewidzianym do zatopieniajest odporna na ten rodzaj agresji .
3. Zatopienie dolnej części szybu wiąże się ze wzrostem zagrożenia korozyjnego jego obudowy i stalowego wyposażenia.
4. Doświadczenia polskie (Lamparski i in. 1993), niemieckie (Briickmann, Wendt 1957)
i francuskie (Thiein 1950) wykazały, że czasowe zatopienie szybu nie musi powodować poważ
niejszych zniszczeń obudowy mimo zatopienia prze okres nawet 27 lat. Wyjątek stanowią niektóre wloty do podszybi.
Sekcja II
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"Sosnowiec" min c (Czaj a 1999)

414

Section II

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

5. Zmiana wilgotności skał karbońskich ze stanu suchego do wilgotności naturalnej powoduje spadekjej wytrzymałości na ściskanie średnio 1,9 razy (por. rys. 4) (Czaja 1999). Wraz ze
zmianą wytrzymałości na ściskanie maleje spójność i kąt tarcia wewnętrznego.
6. Przykładowo obliczone ciśnienia na obudowę szybu wykazało , że zmiana wytrzymałości
skał na ściskanie może spowodować utratę stateczności jeżeli obudowa szybowa jest zbyt cienka
lub nie posiada odpowiednich parametrów wytrzymałościowych .
7. Badania wykazały, że niektóre skały z kopalni sąsiadującej z kopalnią "Sosnowiec" nie są
odporne na działanie wody i w klasyfikacji wg Skutty zostały zaliczone do kategorii C, D, F i G.
Wskazane zatem jest aby przed rozpoczęciem kosztownych prac adaptacyjnych w szybie
wykonać poniżej przedstawione zalecenia:
l. Przeprowadzić dokładne badania aktualnego stanu obmurza na całej jego głębokości
łącznie z pomiarem stopnia korozji oraz aktualnej wytrzymałości betonu.
2. Przeprowadzić dokładne badania wytrzymałościowe skał na odcinku zatapianym w stanie
naturalnym oraz pełnego nasycenia wodą w celu określenia:
a) wytrzymałości na ściskanie,
b) wytrzymałości na rozciąganie,
c) spójności,
d) kąta tarcia wewnętrznego,
e) odporności na działanie wody wg Skutty lub GIG,
t) ciśnienia pęcznienia skał wg PN-75/B-04448,
g) odporności betonu na spodziewany rodzaj agresji wód, które wypełnią szyb.
3. W oparciu o wyniki badań własności fizykomechanicznych skał należy wykonać obliczenia sprawdzające ciśnienia na obudowę szybu wg BN-82/0434-02 w dwóch wariantach:
a) dla wartości parametrów wytrzymałościowych skał w stanie suchym,
b) dla wartości parametrów skał w pełni nasyconych wodą przy uwzględnieniu faktu zatopienia części szybu.
4. W oparciu o analizę obciążenia obudowy szybowej (Czaja 1999) zgodnej z BN-83/0434-02,
sprawdzić czy obecna jej nośność jest wystarczająca do przejęcia obciążeń w sytuacji obniżenia się
parametrów wytrzymałościowych skał.
5. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej nośności wybranych odcinków obudowy
szybu należy zaprojektować i wykonać jej naprawę lub wzmocnienie w celu przystosowania do
nowych warunków obciążenia.
6. Likwidację elementów infrastruktury szybu "Szczepan" można rozpocząć po stwierdzeniu, że po jego zatopieniu obudowa szybu gwarantuje pełną stateczność.

4.

Zakończenie

Przedstawione najnowsze uregulowania prawne oraz nietypowe przypadki trwałej likwidacji
szybów winny być zarówno ostrzeżeniem jak również wskazówką do opracowania technologii
likwidacji szybów, zwłaszcza występujących grupowo. Skalę zagrożeń towarzyszących likwidacji szybów zwłaszcza w kopalniach silnie metanowych potwierdzają ostatnie wydarzenia
w KWK "Morcinek" natomiast prawdopodobieństwo i skutki zawalenia się szybu ilustrują mię
dzy innymi najnowsze wydarzenia na szybie "Dubrova --4" w Zagłębiu Karwińskim w Republice Czeskiej (Aldorf i in. 1999). Doświadczenia z likwidacją szybów Zagłębia WałbrzySekcja II
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skiego" są bardzo pouczające i cenne i mogą być wykorzystane do likwidacji w warunkach zagrożenia metanowego innych szybów. Korki oporowo filtracyjne przecinające rurę szybową
w rejonie podszybi, będące pod wpływem depresji wentylatora głównego są swoistym drenażem
dla ewentualnie przepływającego w nim metanu. Porlobnie szybkie zasypywanie dużymi porcjami sypanymi z wywrotek wprost do szybu jest dodatkowym źródłem przewietrzania rury szybowej.
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selected designing problems

Abstra et

The application of low power-consuming technologies and recycling techniques decreases
significantly the demand for several minerał resources supplied by the mining industry. The reduction of the exploitation of crude o ił and other power media su ch as hard and brown coal has
been eonsiciered to be inevitable. Underground coal mining in several areas in the world is not
profitable any more as cheaper sources ofwinning the coal appear. The reduction ofproduction
capacities results in mine closures, which is related to shaft closures. At present the process of
shaft closures is a crucial problem both for the mining and municipal authorities and !ocal communities Iiving in their neighbourhood. As it is known from the experience in the US and UK the
so called closure o f a shaft by its desolation poses a considerable danger. Thus the shaft closures
executed in the EU countries and also in Poland have hecorne an activity that requires substantial
expertise and engineering reliability. The paper presents selected shaft closure related designing
problems that appeared in the course of mine closures in Poland.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
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Zdrój

Techniczne problemy likwidacji Kopalni Węgla Kamiennego "Morcinek"
Słowa

kluczowe

Likwidacja kopalń - zasypywanie szybów wstrząsy górotworu

zagrożenia

naturalne - wybuch metanu -

Streszczenie

W referacie opisano przyjęty sposób likwidacji szybów Kopalni Węgla Kamiennego "Morcinek" oraz przedstawiono aspekt techniczny wyboru rodzaju materiału zastosowanego do
wypełniania, jak również aspekty ekonomiczne tej likwidacji. Scharakteryzowano sposób przewietrzania stosowany podczas likwidacji szybów oraz występujące zagrożenia naturalne.
Na podstawie doświadczeń uzyskanych w związku z zaistniałym w dniu 24.06.1999r. wybuchem metanu w szybie III tej kopalni przedstawiono techniczne problemy likwidacji szybu
przy występowaniu zagrożenia metanowego, w tym działań podjętych w celu zwiększenia bezpieczeństwa prowadzonych robót.
l.

Wstęp

Kopalnia "Morcinek", wchodząca w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., położona
jest w najbardziej na południe wysuniętej części Rybnickiego Okręgu Węglowego (rys. 1), na
Śląsku Cieszyńskim. Zachodnia i północno-zachodnia granica O.G. Kaczyce stanowi granicę
państwa z Republiką Czeską, za którą leży zagospodarowany górniczo obszar należący do kopalń "SM" i "Darkov". Budowę kopalni "Morcinek" rozpoczęto O1.02.1978 r. w ramach inwestycji centralnej, a eksploatację uruchomiono w grudniu 1986 r. ścianą A-2 w pokładzie 404/1-2
o miąższości 3,5 m. Eksploatacja prowadzona w latach 1986- 1998 zlokalizowana była na
głębokości 750-1100 m. Budowę kopalni zakończono w 1993 r. Złoże udostępnione było 3
szybami, zlokalizowanymi na terenie Zakładu Głównego. Kopalnia przed likwidacją posiadała
jeden poziom wydobywczy 950 m i dwa poziomy wentylacyjne 650 m i 800m. Złoże udostęp 
nione było według szkieletu kamiennego, który tworzył zespół przekopów "polowych" I, II, Ill
oraz "wytycznych". Roboty górnicze prowadzone były w warunkach IV kat. zagrożenia metanowego, klasy "B" zagrożenia pyłowego, w zależności od usytuowania rejonu robót do stropu karbonu- w warunkach zagrożenia wodnego l, II lub III stopnia. W przeważającej części złoża
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zaliczone były do I st. zagrożenia tąpaniami, ponadto dużym problemem było prowadzenie robót szczególnie w okresie letnim w zagrożeniu temperaturowym.
W związku z trwałą nierentownością kopalni, Zarząd JSW S.A. podjął w grudniu 1997 r.
działania zmierzające do ewentualnego zatrzymania ruchu kopalni. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej kopalni oraz ze względu na brak perspektyw uzyskania
rentowności, na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW
S.A., które odbyło się w dniu I 8.06.1998 r. podjęto Uchwałę nr I w sprawie postawienia zakładu
górniczego Spółki- Kopalnia Węgła Kamiennego "Morcinek" w stan likwidacji.
Likwidacja kopalń nie posiadających zasobów węgla jest zrozumiała i jest normalnym procesem gospodarczym. Natomiast poważnym problemem gospodarczymjest postawienie w stan
likwidacji kopalni trwale nierentownej a posiadającej nawet bardzo znaczne perspektywiczne
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zasoby gwarantujące jej żywotność na wiele lat. Biorąc pod uwagę możliwe zmiany w koniunkturze na rynku węglowym oraz przeprowadzoną analizę ekonomiczną uwzględniającą cele polityki energetycznej i gospodarczej państwa w przypadku KWK "Marcinek" wybrano wariant
czasowego zatrzymania ruchu kopalni i jej zabezpieczenia w sposób umożliwiający jej odtworzenie. Wariant ten stwarza realne perspektywy rekonstrukcji kopalni i eksploatacji złoża
w przyszłości . Powyższe rozwiązanie polega na:
- likwidacji wyrobisk w rejonach pól 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.
Sposób odtworzenia szybów będzie polegał na usunięciu zasypu z rury szybowej oraz wykonaniu nowego zbrojenia w szybach.
Eksploatację w KWK "Marcinek" zakończono 31 października 1998 roku, po czym
przystąpiono do likwidacji urządzeń i obudowy oraz tamowania niektórych wyrobisk górniczych.
W zakresie prac prowadzonych w ramach likwidacji kopalni w roku 1999, w okresie do dnia
31.03.99 r. zlikwidowano 33 858mb wyrobisk dołowych w tym:
- 637 mb wyrobisk eksploatacyjnych, których likwidacja stanowiła kontynuację robót
związanych z likwidacją ścian rozpoczętych w roku 1998 po zakończeniu działalności produkcyjnej kopalni,
- 33 221mb wyrobisk korytarzowych i komorowych.
Likwidacja wyrobisk eksploatacyjnych obejmowała zakończenie wyzbrajania maszyn
i urządzeń, stanowiących wyposażenie frontu ścianowego oraz otamowanie rejonów wentylacyjnych zlikwidowanych ścian korkami przeciwwybuchowymi.
Likwidacja wyrobisk korytarzowych i komorowych prowadzona była poprzez wyłączanie
z sieci wentylacyjnej kopalni poszczególnych rejonów wentylacyjnych, które po wyzbrojeniu
znajdującego się w nich wyposażenia (maszyny, urządzenia) były sukcesywnie otamowywane
tamami murowymi lub korkami przeciwwybuchowymi.
Na podszybiach, w wyrobiskach łączących się bezpośrednio z rurami szybowymi szybów l,
II i III w miejsce korków przeciwwybuchowych wykonano korki izolacyjno-oporowe, mające za
zadanie wyeliminować migracje materiału zasypowego z rur szybowych do podszybi.
W ramach prowadzonych w roku 1999 robót likwidacyjnych wykonano: 4 tamy murowe, 33
korki izolacyjno-oporowe oraz 42 korki podsadzkowe.
Następnie przystąpiono do likwidacji szybów. Ogółem do zlikwidowania były 4 szyby
kopalniane o łącznej długości 4136 m. W pierwszej kolejności, po odizolowaniu szybu II
od pozostałych wyrobisk izolacyjno-oporowych rozpoczęto od dnia 06.04.1999 r. jego zasypywame.
Poza wymienionymi pracami likwidacyjnymi realizowano w roku 1999 - zgodnie z obowiązującym Planem Likwidacji (Praca zbiorowa 1998) -likwidację i demontaż urządzeń w 31
obiektach Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, usuwanie szkód górniczych w 64 obiektach
powierzchniowych oraz prace zabezpieczające ruch Zakładu Górniczego w okresie prowadzenia
robót likwidacyjnych.
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Ogółem koszty likwidacji KWK "Morcinek" na koniec września br. wynosiły 39 646 l 00 zł.,
w tym przychód z odzysku materiałów stanowił kwotę 5 384 600 zł, a więc saldo kosztów i przychodów zamykało się kwotą 34 261 500 zł.

2. Charakterystyka budowy geologicznej

złoża

KWK "Morcinek"

Kopalnia "Morcinek" prowadziła działalność górniczą w granicach OG "Kaczyce", poło
w południowo-zachodniej części Zagłębia Górnośląskiego, na pograniczu strefy fałdo
wo-nasunięciowej Śląsko-Morawskiej i Niecki Głównej GZW. Na południowy skraj obszaru
sięga nasunięcie karpackie. Obszar górniczy leży na południowym skraju zapadliska przedkarpackiego, wypełnionego osadami miocenu.
Złoże kopalni jest monokliną nachyloną w kierunku północno-wschodnim pod ką
tem 5-15° z otwartą ku północy niecką w południowej części złoża. Rozciągłość
pokładów ma kierunek z północnego zachodu ku południowemu wschodowi a nachylenie
kształtuje się w granicach 5-20°W kierunku północno-wschodnim. W części połud
niowo-zachodniej złoże ma postać płaskiej synkliny przechodzącej ku południowemu
wschodowi w tektonikę zbliżoną do monoklinalnej. Nachylenie warstw jest zmienne
i waha się w granicach l 0-22° w części północno-wschodniej do 4-5° w części
żonego

południowej.
Złoże kopalni występuje w formie pokładów, a w przypadkach wycienień, wyklinowań
w formie mniej lub bardziej rozległych soczew. W pokładach warstw rudzkich i orzeskich występują przerosty, powodujące rozszczepienia i łączenia pokładów, przejścia w łupek węglowy
i pogorszenie parametrów jakościowych pokładów. W obrębie utworów karbońskich stwierdzono występowanie intruzji magmowych (sille). Stanowią one znaczne utrudnienie w eksploatacji ze względu na stwardnienia skał w kontakcie z intruzją, zmienną grubość pokładów,
skokowe zmiany jakości węgla .
Grubość pokładów w partiach zaliczonych do przemysłowych waha się od 1,05 m do 5,95 m,
przy średniej miąższości pokładów przemysłowych wynoszącej 1,94 m.
W budowie geologicznej złoża do głębokości 1500 m biorą udział:
- utwory nadkładu: warstwy czwartorzędowe, trzeciorzędowe i kredowe,
- warstwy karbońskie.
Złoże posiada bogatą tektonikę typu uskokowego, utworzoną z zespołu 7 dyslokacji o zrzutach od 20 do 300 m i kierunkach równoleżnikowych, równoległych do frontu występującego
w nadkładzie nasunięcia karpackiego. Ponadto występują jeszcze 3 dyslokacje południkowe
o zrzutach od 25 do 140m. Powyższe dyslokacje tworzą bloki tektoniczne o charakterze zrębów
i rowów, wydzielające w strukturze złoża naturalne partie eksploatacyjne. Tak złożona tektonika, łącznie z podrzędnymi kilkumetrowymi przemieszczeniami wewnątrz poszczególnych
bloków powoduje lokalne anomalie rozciągłości i zapadania warstw. Złoże kopalni "Morcinek"
zaliczone zostało do II grupy zmienności , głównie z uwagi na skomplikowaną tektonikę oraz
zmienność zalegania pokładów.
Budowa tektoniczna złoża określała sposób jego udostępnienia i rozcinki, zaś równoleż
nikowy przebieg głównych dyslokacji tektonicznych spowodował wydzielenie następu
jących , umownych partii eksploatacyjnych: partia "N", partia "A", partia "B", partia "C"
i partia "S".
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Złoże kopalni "Marcinek" pod względem gazowym różni się od pozostałych złóż w Rybnickim Okręgu Węglowym, głównie z uwagi na:
- występowanie na około 80% powierzchni obszaru górniczego bezpośrednio na stropie
karbonu warstw dębowieckich o grubości 0-180 m, które stanowiły zasadnicze źródło dopływu
wody do kopalni. Zawarte w nich zasoby wody wynoszą około 3 do 6 m 3/m 2 , a dopływ nakoniec 1998 r. kształtował się w granicach 1590 l/min. Od rozpoczęcia odwadniania, na stan
01.01.1999 r. odprowadzono z warstw dębowieckich 14,6 mln m 3 wody i około 19,0 mln m 3
metanu;
- występowanie warstw piaskowców wśród nieprzepuszczalnych iłów i iłowców miocenu;
- silnie zróżnicowaną metanowość pokładów węgla wynoszącą od 0,007 m 3/Mgcsw do
13,16 m 3/Mgcsw;
- występowanie gazu wolnego w warstwach dębowieckich i piaskowcach.karbonu.
Metanonośność złoża jest zróżnicowana. Głównym czynnikiem różnicującym jest głębo
kość, a ściślej odległość od stropu karbonu. Wysoki stopień zagrożenia metanowego występo
wał praktycznie tylko w partii stropowej złoża (do poziomu 800m), a szczególnie w polu B
(pokład 40411-2). Cała eksploatowana cześć kopalni była zaliczona do IV kategorii Zagrożenia
Metanowego. Na ten wysoki stopień zagrożenia składały się zarówno wysoko metanowe
pokłady węgla jak i silnie zgazowane skały płonne kontaktu karbon-miocen.

3. Likwidacja szybów w KWK "Morcinek"
3.1. Sposoby i uwarunkowania likwidacji szybów
Likwidacja szybów jest przedsięwzięciem skomplikowanym z uwagi na fakt, że szyby jako
wyrobiska łączące powierzchnię terenu z siecią wyrobisk podziemnych zaburzają w dużej mierze warunki hydrogeologiczne i gazowe w górotworze, w związku z tym sposób likwidacji szybów musi te czynniki uwzględniać. Dlatego decydujący wpływ na przyjęcie właściwego sposobu likwidacji szybu, zapewniającego stateczność (Opracowanie AGH 1998) i skuteczność
jego zabezpieczenia, ma dokładna analiza warunków geologicznych i hydrogeologicznych.
Z uwagi na zagrożenie jakie stwarzają szyby przy likwidacji kopalni podejmowane są prace
związane z bezpieczną ich likwidacją.
Głównymi powodami likwidacji szybów są:
- usunięcie zagrożenia dla istniejących wyrobisk i szybów,
eliminacja osiadania gruntu na powierzchni,
- kontrola lub zapobieganie ruchom wód podziemnych,
- zagospodarowanie powierzchni.
Zasadniczo wyróżnia się następujące techniki likwidacji szybów (Opracowanie PBSz S.A.
1999):
- zasypanie urobkiem skalnym drobnoziarnistym (niesortem) - stosuje się w szybach
o nieznacznym dopływie wody,
- zasypanie urobkiem skalnym gruboziarnistym (16-40 mm)- stosuje się w przypadku
dopływu wody do szybu i konieczności zabezpieczenia przed zagrożeniem wodnym w jego rejonie,
- podsadzenie elementów szybu na mokro tj. polewanie materiału skalnego na zsypni do
szybu,
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podsadzenie tworzywami betonopodobnymi w tym eroulgatarni popiołowymi wykastosuje się zwłaszcza tam, gdzie zachodzi konieczność szczelnego podsadzenia na przykład niewyzbrojonego przedziału drabinowego (z osłonami
i podestami),
- zasypanie urobkiem skalnym i zamknięcie szczelną płytą żelbetową z otworem wła
zowym,
- samo zamknięcie płytą bez wypełniania rury szybowej -stosuje się do niewielkich szybików międzypoziomowych na dużej głębokości ,
- zatopienie szybu.
W górnictwie polskim preferowana jest metoda likwidacji szybów przez ich zasypywanie.
Likwidacja szybu przez zasypanie materiałem skalnymjest pod względem bezpieczeństwa rury
szybowej oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa zabiegiem najbardziej skutecznym. Poprawna
likwidacja przez zasypanie obwarowana jest licznymi warunkami, których niespełnienie doprowadzić może do wielkiej katastrofy. Największym zagrożeniem dla szybów kopalń zlikwidowanych przez zatopienie jest stopniowe wypełnianie się rury szybowej wodą. Zmiana zawilgocenia materiału skalnego prowadzić może do jego upłynnienia, które objawia się wielokrotnym wzrostem ciśnienia hydrostatycznego w następstwie czego może dojść do zniszczenia
źle zaprojektowanych tam i ucieczki materiału do wyrobisk przyszybowych. W takiej sytuacji
niewypełniona część rury szybowej może być zbiornikiem gazów lub studnią, która z upływem
czasu może ulec stopniowemu zasypaniu powodując obwały wokół szybu. Niewypełniony szyb
II kopalni "Kirkles" (Wielka Brytania) w roku 1955 uległ zawałowi powodując powstanie krateru ośrednicy 80 m, do którego obsunęły się liczne obiekty powierzchniowe (Barchański,
Kostrz 1999). Projektując likwidację przez zasypanie należy wszechstronnie przeanalizować
możliwe zachowanie się materiału zasypowego w różnych warunkach.
Znaczna siła tarcia suchego zasypu szybowego o obudowę sprawia, że nie wywiera on zbyt
dużego nacisku na obudowę nawet przy dużej głębokości szybu. Również obecność w likwidowanym szybie jakichkolwiek urządzeń zmniejsza całkowite ciśnienie w zasypie. Z biegiem czasu nawet do najbardziej suchego szybu dostanie się woda z zlikwidowanej kopalni. Jeżeli zasyp
szybu nie jest wystarczająco przepuszczalny to woda zaczyna gromadzić się w porach między
ziarnowych, doprowadzając do podniesienia się jej poziomu i wzrostu ciśnienia hydrostatycznego. Ciśnienie to w odróżnieniu od ciśnienia w zasypie suchym jest funkcją głębokości. W zależności od uziarnienia zmniejsza się siła tarcia pomiędzy ziarnami aż do stanu, w którym materiał wypełniający zacznie zachowywać się jak ciecz tiksotropowa. Oznacza to, że przy minimalnym bodźcu mechanicznym, jak wstrząs cży obsunięcie się materiału, dochodzi do całkowi
tego upłynnienia zasypu. Na zjawisko to narażony jest szczególnie materiał o uziarnieniu mniejszym od 0,2 mm. Dla stabilności zasypu szybowego najbardziej niebezpieczne są wstrząsy, które mogą być wygenerowane przez źródło zewnętrzne lub przez ruch samego materiału wywołany jego osiadaniem. W takim przypadku nagłego upłynnienia wzrost ciśnienia dynamicznego może być bardzo duży. Upłynnieniu materiału szybowego towarzyszyły liczne w przeszłości
przypadki ucieczki materiału do wyrobisk poziomych. Przykładem potwierdzającym powyższe
zdarzenia jest wzrost aktywności sejsmicznej (wstrząsów niskoenergetycznych) w sąsiedztwie
szybów KWK "Morcinek" (zarejestrowany przez aparaturę sejsmologiczną kopalni ĆSM (Republika Czeska) (rys. 2}, który koreluje z wykresem (rys. 3) analizy porównawczej poziomu zasypu w szybie III oraz wystąpieniem w dniu 10.09.1999 r. obsunięcia się materiału zasypowego
-

zującymi się właściwościami wiążącymi-
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Rys . 2. Aktywność sejsmiczna górotworu w KWK ,.Morcinek" w okresie od OLOL1999 do 06.09.1999 r.
zarejestrowana przez sieć sejsmologiczną DPB Paskov a.s. (Czeska Republika)
Fig. 2. Rock mass seismic activity in Morcinek mine in thc period s ince Ol .OJ .99 until 06.09.99 recordcd by
seismographic nctwork ofPaskov minc (Czech Republic)
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Rys. 3. Porównanic poziomu zasypu w szybie lil obliczonego ze zmierzonym
Fig. 3. Comparison o f calculated charge lcvcl and mcasurcd charge lcvcl in III shaft

o 434 m (z poziomu331m do poziomu 765 m). Według przykładów opisanych w (Opracowanie
PBSz S.A. 1999), zjawisku takiemu towarzyszy nagłe odciążenie wewnętrznej powierzchni
obudowy, co może prowadzić do jej zniszczenia.
Likwidacja szybu przeprowadzona jest przeważnie przez zasypanie rury szybowej po czę
ściowej jej wyzbrojeniu. Samo zasypywanie polega na sypaniu materiału skalnego wprost z wywrotek do kosza zasypowego zabudowanego na zrębie. Tak zasypano większość likwidowanych
szybów w kopalniach brytyjskich. Doświadczenia niemieckie wskazująjednak na potrzebę wię
kszej precyzji i staranności w wykonywaniu tej operacji. W co najmniej 16 wypadkach likwidacji szybów przez zasypanie doszło w Niemczech do ucieczki materiału do wyrobisk poziomych. Dlatego szyby likwidowane ostatnio zasypywano z reguły kruszywem szlachetnym
(tłuczeń bazaltowy, odpady popłuczkowe itp.). materiał ten podawano na dno szybu za pomocą
rurociągu wielkośrednicowego , skracanego stopniowo na zrębie . Podawanie materi ału całym
przekrojem powodowało znaczne zniszczenia. Przy większej głębokości strumień urobku rozpraszał się, a parabola strugi sięgała ociosów szybu, która podobnie jak w procesie piaskowania
strumieniowego ściera jej powierzchnię .
3.2. Warianty likwidacji szybów kopalni "Morcinek "
W odniesieniu do problemu okresowej likwidacji szybów kopalni "Morcinek" zastosowanie
w zasadzie 4 warianty (Opracowanie PBSz S.A. 1999):
likwidacja przez zasypanie,

mogły mieć
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likwidacja przez samozatopienie (wodą słoną),
likwidacja przez zatopienie wodą słodką z zewnątrz,
likwidacja przez zamkni((cie szybów i utrzymywanie odwadniania pompą gł((binową lub
poprzez rurociąg z komorami przelewowymi.
Z przeprowadzonych analiz w zakresie wyłączenia kopalni "Marcinek" z ruchu i związanych
z tym prac dla zabezpieczenia szybów jako podstawowych wyrobisk do dalszych rozważań
przyjęto dwa warianty likwidacji rur szybowych, tj.:
WariantI-izolacja poszczególnych rejonów i podszybi tamami i zamknięcie szybów płytą
żelbetową z pozyskiwaniem metanu poprzez istniejącą sieć rurociągów odmetanowania,
Wariant II -likwidacja szybów poprzez ich zasypanie materiałem umożliwiającym ich póź
niejsze odtworzenie, np. wytworzenie mieszaniny piasku i kamienia popłuczkowego .
Podstawowymi uwarunkowaniami wpływającymi na wybór sposobu likwidacji szybów
w warunkach kopalni "Morcinek" były (rys. 4, 5 i 6):
ukształtowanie terenu w pobliżu szybu,
odległość składowiska kamienia popłuczkawego od szybów,
możliwości transportowe materiału zasypowego i sposób podawania zasypu do szybu,
konieczność dostarczania do zasypania szybów I, II, III i V o pojemności 207 792 m 3
znacznej ilości materiału,
- terminy wykonania robót, itp.

Rys. 4. Wybrany wari ant likwidacji szybów I, II i III w KWK "Morcinek"
Fig. 4. Chosen variant o f I, II, III shaft's liquidation in Morcinek mine
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Rys. 5. Schemat transportu

materiałów

zasypowych szybów w KWK ,.Marcinek"

Fig. 5. Morcinek's minc shaft charge material transportalion plan

Rys. 6. Proponowany sposób podawania

materiałów

zasypowych w KWK ,.Marcinek"

Fig.6. Thc cxample o f charge material fecding in Marcinek mine
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Przyjmując założenie, że

w okresie 10 lat zapotrzebowanie na węgiel kamienny nie ulegnie
istotnym zmianom najbardziej optymalnym rozwiązaniem było wyłączenie kopalni z ruchu
i likwidacja szybów poprzez ich zasypanie.
Złoże udostępnione było szybami zlokalizowanymi na powierzchni głównej, tuż przy zachodniej granicy obszaru górniczego. Szyby l, II i III były eksploatowane do końca 1-szego
kwartału 1999 r. Szyb I wyposażony był w dwa przedziały klatkowe, posiadał głębokość 1130 m i średnicę 8,0 m. Szyb II wyposażony był w jedno urządzenie skipowe do poz. l O12 m,
posiadał głębokość 1213 m i średnicę 8,0 m. Szyb III wyposażony był w urządzenia
wyciągowe wielkogabarytowe oraz wyciąg awaryjno-rewizyjny. Głębokość szybu wyno s iła 1130 m a średnica 8,0 m . Ponadto na terenie Zakładu Głównego znajdował się szyb nr V, którego
głębienie wstrzymano w 1990 r. Szyb ten, zgłębiony do poziomu 650 m nie posiadał połączenia
z innymi wyrobiskami górniczymi. W strukturze wyrobisk dołowych kopalnia nie posiadała szybików.
Z uwagi na duże zasoby węgla, które zostaną po likwidacji kopalni przyjęta technologia
likwidacji szybów I, II i IIl bazowała na opracowanej przez AGH w Krakowie i PBSz S.A.
w Bytomiu " Koncepcji zlikwidowania szybów kopalni Morcinek z możliwością odtworzenia rury szybowej" (Barchański, Kostrz 1999). Technologia ta, związana z zasypaniem
szybów odpowiednim materiałem podsadzkowym, umożliwi w przyszłości, w przypadku
zmiany koniunktury na węgiel koksowy, odzyskanie szybów i powrót do udostępnionego
złoża.

Ramowy zakres operacji technologicznych, związanych z likwidacją szybów obejmował:
- zdemontowanie części wyposażenia w zakresie koniecznym dla zabezpieczenia technologicznych możliwość prowadzenia robot likwidacyjnych oraz dla zapewnienia właściwego
rozkładu materiału zasypowego w rurze szybowej,
- wykonanie w rejonie podszybi szybów l, II na poziomach800m i 950 m oraz w rejonie
podszybi szybu III na poziomach 650 m, 800 m i 950 m wodoprzepuszczalnych tam odcinających wloty szybowe od pozostałych wyrobisk kopalnianych,
- zasypanie szybów I, II, III i V,
- szczelne zamknięcie wylotów szybów żelbetowymi płytami zrębowymi , z otworami na
uzupełnienie zasypu oraz z kominami wyposażonymi w urządzenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe do odprowadzania metanu ze zlikwidowanych szybów (rys . 7),
- zamurowanie wylotów kanałów wentylacyjnych tamami odcinającymi.
Zgodnie z przyjętymi założeniami jako materiał zasypowy w przypadku likwidacji szybów
I, II i UJ wykorzystana została mieszanina odpadów poflotacyjnych (80%), pozyskiwanych ze
zwałowiska kamienia, z piaskiem (20% ). Dodatkowo w szybach I, II i III wykonane zostaną warstwy izolacyjne z iłu. Zasypanie szybów powyższym materiałem podsadzkowym, o odpowiedniej granulacji, umożliwi zapewnienie podporności obudowy rur szybowych w długoletnim
okresie wyłączenia ich z ruchu. Zasyp w zasadniczy sposób ogranicza ilość wody, która będzie
miała kontakt z obudową betonową szybu, a tym samym zmniejszy jej oddziaływanie korozyjne
na beton. Wykonanie korków podporowych we wlotach do rur szybowych stworzy sztywne podparcie dla ich obudowy, chroniąc je przed deformacjami i uszkodzeniami. Wykonanie korków
iłowych w szybach pozwoli na odizolowanie wypływu metanu z kopalni na powierzchnię oraz
ograniczy migrację wody wewnątrz rur szybowych pomiędzy poszczególnymi horyzontami
w nadkładzie karbonu.
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Rys. 7. Proponowany

przykład

zamkniQcia szybu w KWK "Morcinck"

Fig. 7. Morcinck's minc shaft closurc

cxampłc.

Szyb V zlikwidowany zostanie przez zasypanie odpadami poflotacyjnymi, pozyskiwanymi
kamienia.
Szczegółowy zakres prac określony został w opracowanej na zlecenie kopalni dokumentacji
technicznej likwidacji poszczególnych szybów (Opracowanie Przedsiębiorstwa EKO-JAS,
1999). W założeniach technologii likwidacji przyjęto, iż materiał zasypowy sypany będzie ze
zrębu szybów. Roboty związane z likwidacją szybów prowadzone będą przez firmę obcą.
ze

zwałowiska

3.3. Prace likwidacyjne oraz

towarzyszące

im problemy techniczne

Po zakończeniu wydobycia ze ścian, co nastąpiło 31.1 0.1998r., przystąpiono do likwidacji
wyrobisk podziemnych KWK "Morcinek". W pierwszej kolejności zdemontowano i wytransportowano wyposażenie ścian i wyrobisk przyścianowych. Następnie wykonano korki podsadzkowe zamykające rejony ścian. W dalszej kolejności demontowano i wydawano urządzenia
oraz tamowano wyrobiska i rejony wentylacyjne począwszy od najdalej położonych od szybów.
W ostatniej fazie wykonano korki izolacyjno-oporowe na podszybiach szybów I, II i III zgodnie
z opracowanym projektem i technologią.
Po odizolowaniu szybu II od pozostałych wyrobisk izolacyjno-oporowych rozpoczęto
od dnia 06.04.1999 r. jego zasypywanie. W trakcie zasypywania szybu II stwierdzono, co następuje:

- według obliczeń ilości skały wsypanej do szybu poziom 950 m zasypano w dniu
20.04.1999 r., natomiast poziom800m zasypano w dniu 29.04.1999 r..,
430

Section II

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

w dniu 07.06.1999 r. wykonano pomiar kontrolny poziomu zasypania szybu. Pomiar wykonano przez spuszczenie do szybu linki z obciążnikiem. W czasie pomiaru stwierdzono, że
szyb zasypany jest na głębokość 134m od zrębu szybu,
- w dniu 15.06.1999 r. szyb zasypano na głębokość 16m od zrębu, a następnie wykonano
korek iłowy o grubości 13 m. Ostateczna grubość korka wynosić będzie 16 m.
Zasypywanie (kamieniem i pospółką żwirową w stosunku 4: l) zakończono dnia 14.06.1999 r.
Ogółem do szybu wsypano 133 910 t, w tym: kamień 105 860 t, pospółka 25 855 t, ił 2 195 t.
Ostatnie 13 m od głębokości 16 m do około 3 m zasypano iłem. Aktualny stan szybu - ił na
głębokości 3 m.
W dniach 02.04-15.05.1999 r. zlikwidowano pompownię głównego odwadniania
KWK "Morcinek" na poziomie 950 m. Zdemontowano i wydano na powierzchnię wszystkie zestawy pompowe wraz z armaturą i osprzętem elektrycznym (wcześniej wodę skierowano do zrobów poniżej poziomu 950 m).
W dniu 24.05.1999r. przystąpiono do zasypywania szybu I zgodnie z "Projektem Technicznym likwidacji szybów I, II, III i V KWK "Morcinek". W trakcie zasypywania szybu l stwierdzono, co następuje:
- według obliczeń wsypanej skały do szybu poziom 950 m winien być zasypany w dniu
28.05.1999 r., a poziom800m powinien być zasypany w dniu 09.06.1999 r.,
- w dniu 17.06.1999 r. wykonano kontrolny pomiar poziomu zasypania szybu. Pomiar wykonano przez spuszczenie do szybu linki z obciążnikiem. W czasie pomiaru stwierdzono, że
szyb zasypany jest do głębokości 800 m, a wg obliczeń powinien być zasypany do poziomu
650m,
- w dniu 22.06.1999 r. wykonano drugi pomiar i stwierdzono, że szyb zasypany jest do
głębokości 680 m,
- w dniu 23.06.1999 r. na zm. A zaobserwowano, że w szybie wystąpił zanik wentylacji
obiegowej.
Podczas zasypywania szybu I w dniu 28.06 1999 r. nastąpiło obsunięcie zasypu o 379m, tj.
z poziomu 608 m do poziomu 987m. Po obsunięciu się zasypu nadal kontynuowano zasypywanie szybu l, aż do jego pełnego zasypania. Zasypywanie szybu l zakończono w dniu
06.08.1999 r., gdzie łącznie wsypano 238 304 t materiału zasypowego, w tym 219 276 t kamienia, 13 328 t piasku, 4300 t pyłu oraz 1400 t iłu.
W dniu 07.06.1999 r. zlikwidowano w szybie III urządzenie wyciągowe wielkogabarytowe,
a w dniu 09.06.1999 r. wyciąg awaryjno-rewizyjny.
W dniu 24.06.1999 r. nastąpiło zapalenie, a następnie wybuch metanu. W tym dniu na zmianie A w KWK "Morcinek" prowadzone były roboty związane z zasypywaniem szybu I oraz prace przygotowawcze, związane z przygotowywaniem szybu III do zasypywania. W godzinach
7°0-8°0 stwierdzono brak przepływu powietrza szybem I, co wiązało się zasypaniem połączenia
wentylacyjnego pomiędzy szybem l i III na poziomie 650 m.
Zabudowany na poziomie 20 m poniżej kanału wentylacyjnego czujnik CH 4 wykazywał stężenia metanu na poziomie 0,2 %, jednakże możliwe jest zaburzenie pomiaru
przez zawirowania powietrza. Zabudowany na szybie III wentylator pracował do momentu
wybuchu.
W szybie III zabudowane były dwa otwarte rurociągi o średnicy 300 mm sięgające do poziomu 650 m i 950 m.
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O godzinie 933 w likwidowanym szybie wentylacyjnym III zaistniało zapalenie i wybuch metanu. W wyniku wybuchu metanu obrażeń (wypadki lekkie) doznało 9 pracowników zatrudnionych w rejonie szybu. Byli to pracownicy oddziału szybowego:
sztygar oddziałowy MS w budynku nadszybia,
- pracownik fizyczny na zrębie szybu,
- pracownik fizyczny w klatce awaryjnego urządzenia wyciągowego (demontaż urządzenia sygnalizacyjnego),
- dwóch pracowników fizycznych w piwnicy po pomostem,
- czterech pracowników fizycznych poza budynkiem nadszybia, prowadzących prace
związane z podłączeniem wentylatora do zabudowanego w szybie rurociągu 0300 mm.
Bezpośrednio po zdarzeniu zabezpieczono dojście do szybu III posterunkami oraz wyznaczono granicę strefy zagrożenia w odległości 20 m od budynku nadszybia szybu III oraz budynku stacji wentylatorów. Równocześnie polecono do szybu III podawać wodę ze wszystkich
możliwych hydrantów. W wyniku wybuchu uszkodzeniu uległ budynek nadszybia oraz stacja
wentylatorów głównych.
Stężenia metanu około 4-5% i tlenku węgla do 30 ppm występowały w powietrzu, które
wypływało z otwartych rurociągów z poziomów 650 m i 950 m nad zrąb szybu III około dwie godziny po wybuchu.
Celem dokonania analizy wybuchu metanu i nadzorowania dalszego sposobu likwidacji szybu III powołany został przez Prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Zespół Ekspertów
z GIG, Politechniki Śląskiej, CSRG, OSRG pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. H. Bystronia.
Ponadto dla zbadania przyczyn i okoliczności zdarzenia Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
powołał Komisję, w skład której weszli przedstawiciele nauki i praktyki górniczej. W wyniku
przeprowadzonych badań i analiz opracowane zostały przez członków w/w Komisji specjalistyczne ekspertyzy, będące podstawą przy podejmowaniu wniosków końcowych (Opracowania
Zespołów 1999).
Na bezzwłocznie zwołanym posiedzeniu Zespołu Ekspertów przyjęto, że wymieniony tlenek
węgla może być produktem zaistniałego wybuchu metanu lub pożaru w szybie III bądź jego
sąsiedztwie. W takich warunkach dla uniknięcia ponownego wybuchu metanu konieczne było
wykluczenie istnienia pożaru. W ramach prewencji zagrożenia pożarowego i wybuchu Kierownik akcji ratowniczej podjął decyzję o wtłaczaniu azotu do szybu III.
Stosownie do ustaleń Zespołu Ekspertów w ramach profilaktyki przeciwwybuchowej przygotowano instalację do podawania azotu z powierzchni do szybu III. Porlawanie azotu prowadzono przy pomocy stacjonarnej azotowej parownicy atmosferycznej. Do podawania azotu wykorzystano zabudowany w szybie III do poziomu 950 m rurociąg 0300 mm.
Od godz. 22 45 rozpoczęto zatłaczanie azotu do szybu III, dla uzyskania mieszaniny zinertyzowanej i niewybuchowej. Zatłaczanie azotu zakończono w dniu 05.07.1999 r. o godz.14°0 .
Łącznie zatłoczono 214 000 m 3 azotu. Równocześnie od dnia 28.06.1999 r. rozpoczęto podawanie do szybu III pyłów dymnicowych., które prowadzono do dnia 31.08.1999 r. Zaprzestanie
podawania pyłów i rozpoczęcie zasypywanie szybu III kamieniem pqpłuczkowym mogło
nastąpić dopiero po wykonaniu odpowiedniego otworu wielkośrednicowego, który odwiercono
z powierzchni do lunety wentylacyjnej. Przyjęta technologia zasypywania przyjęta została ze
względów bezpieczeństwa, ponieważ z uwagi na uszkodzenia budynku nadszybia i wylotu szybu III nie było możliwości bezpośredniego sypania ze zrębu szybu do rury szybowej.
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Od dnia 31.08.1999 r. przystąpiono do zasypywania szybu III. Podczas zasypywania szybu
trzykrotne obsunięcie się zasypu (o 434 m w dniu 10.09.1999 r. i 597 m w dniu
01.10.1999 r. oraz o 131 m w dniu 11.10.1999 r.). Aktualnie do dnia 23.10.1999 r. podano
ogółem do szybu III 242 138 t materiału zasypowego, w tym 192 436 t kamienia oraz 49 702 t
pyłów dymnicowych. W powyższym okresie większość materiału zasypowego była podawana
z wodą (mieszanina pyłów oraz mokry kamień popłuczkowy). Głębokość zasypu na dzień
23.10.1999 r. wynosiła 348m.
III

nastąpiło

3.4. Przewietrzanie szybów I, II i III KWK "Morc inek" orazmonitoring
gazowych i głębokości zasypu

zagrożeń

Po odizolowaniu szybu II od pozostałych wyrobisk izolacyjno-oporowych rozpoczęto
jego zasypywanie. W okresie zasypywania szyb II był przewietrzany wentylacją ssącą za pomocą wentylatora WLE l 003 B podłączonego do rurociągu 0500 mm, w którym co 50 m zostały wykonane otwory (rys. 8).

Projekt przęwletrzania
$Q"bllll

Rys. 8. Projekt przewietrzania szybu II w KWK "Marcinek"
Fig. 8. Vcntilatian prajcct af II shaft Marcinek minc.
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Przewietrzanie szybów I i III w okresie zasypywania odbywało się w czterech etapach:
Etap l, czyli do momentu zasypania szybu I powyżej poz. 11 00 m:
- szyby I i III były przewietrzane wentylacją obiegową przez wyrobiska łączące te szyby
na poz. II 00 m, 950 m, 800 m, 650 m.
Etap II, czyli do momentu zasypania szybu l powyżej poz. 950 m:
- szyby I i III były przewietrzane wentylacją obiegową przez wyrobiska łączące te szyby
na poz. 950 m, 800 m, 650 m.
Etap III, czyli do momentu zasypania szybu I powyżej poz. 800m:
- szyb I był przewietrzany wentylacją obiegową przez wyrobiska łączące szyby I i III
na poz. 650 m; poniżej poz. 650 m szyb był przewietrzany za pomocą wentylatora WLE I 003 B
podłączonego na ssąco do rurociągu 0500 mm, w którym zostały wykonane otwory co 50 m,
- szyb III był przewietrzany do poz. 650 m wentylacją obiegową; poniżej poz. 650 m szyb
był przewietrzany za pomocą wentylatora WLP 602 podłączonego na tłocząco do rurociągu
400 mm oraz rurociągiem 0300 mm wykorzystując depresję wentylatora głównego.
Etap IV, czyli od momentu zasypania szybu I powyżej poz. 650 m, planowano następująco :
- wyłączyć wentylator główny,
- szyb l przewietrzać wentylacjąssącą za pomocą wentylatora WLE 1003 B podłączonego
do rurociągu 0500 mm,
- szyb III będzie przewietrzać za pomocą wentylatora WLE l 003 B podłączonego na ssąco
do rurociągu 0 300 mm, dodatkowo do szybu będzie wtłaczane sprężone powietrze perforowanym rurociągiem 0150 mm.
Przewietrzanie realizowane było poprzez rurociąg 0300 mm do poziomu 650 m z podłączo
nym wentylatorem WLE 603 B, rurociąg 0 150 mm perforowany i zasilany sprężonym powietrzem do poziomu 950 m oraz rurociąg 0300 mm do poziomu 950 m z podłączonymi dwoma rurociągami 0150 mm podającymi sprężone powietrze. Ostatni rurociąg przewietrzał szyb poprzez wylot na poziomie 950 m i rozszczelnienia wykonane na długości rurociągu.
W okresie zasypywania szybów l, II i III prowadzona była bieżąca kontrola stężeń metanu
oraz przepływu powietrza za pomocą czujników CMI i CPP rozmieszczonych wg schematu
przedstawionego na rysunkach 7 i 8.
Po zaistnieniu wybuchu metanu w szybie III zabudowane zostały stałe linie chromatograficzne na głębokości 5 m, 90 m i 200m od zrębu szybu oraz w szybiku wentylacyjnym10m od
kanału wentylacyjnego. Ponadto jedną linią chromatograficz ną wykonywano sondaż składu powietrza na długości szybu.
Z chwiląprzystąpienia do zasypywania kamienia popłuczkowego przy pomocy otworu wielkośrednicowego nie było możliwości stałego utrzymywania linii chromatograficznych w szybie
III na odcinku luneta wentylacyjna -poziom zasypu w szybie. Likwidacji uległy więc linie
chromatograficzne zabudowane do głębokości 90 m i 200 m. Częstotliwość wykonywania pomiarów ustalana i weryfikowana była przez Ze spół Ekspertów pod kierownictwem prof. dr. hab.
inż. H. Bystronia.
Wykonywanie pomiarów głębokości zasypu wykonywano przy pomocy urządzenia pomiarowego składającego się z drogomierza elektronicznego, konstrukcji wysięgnikowej z rolką dociskową i prowadzącą oraz linki i sond pomiarowych. Nawinięta na bęben kołowrotka linka poprowadzona jest przez rolkę doci skową, koło pomiarowe drogomierza i rolkę prowadzącą do
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SCHEMAT PJł,ZEWIEtRZANIA WNETY WENTYLACYJNEJ , SZYBIKU
WENTYLACYJNEGO ORAZ SlYBU Uf W TRAKCJE_l'ASYPYWANIA .
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Rys, 9, Projekt przewietrzania szybu III wraz z lunetą wentylacyjną i szybikiem wentylacyjnym ustalony po
wybuchu metanu w KWK "Morcinck"
Fig, 9_Aftcr methane cxplosion ventilation projcct o f III shaft including smali auxiliary shaft for ventilation and
vcntilating duet
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szybu. Na końcu linki zawieszano sondę pomiarową, którą stanowił pojemnik plastikowy o po5 l wypełniony do 3/4 wodą lub obciążnik metalowy o wadze 4 kg. Sondą pomiarową
z pojemnika plastikowego dokonywano pomiaru głębokości szybu do lustra wody nad materiałem zasypowym, natomiast sondą z obciążnika metalowego dokonywano pomiaru głębokości
zalegania materiału zasypowego. W wyniku różnicy obciążenia linki przez sondę zwisającą
swobodnie a leżącą na wodzie lub materiale zasypowym stwierdzano moment kontaktu sondy
z wodą lub zasypem. Odczytu głębokości dokonywano na wyświetlaczu drogomierza.

jemności

4. Uwagi

końcowe

Przedstawiony opis działań związanych z wyborem odpowiedniego wariantu czasowego zatrzymania ruchu kopalni i jej zabezpieczenia w sposób umożliwiający jej odtworzenie jest procesem złożonym, który wymaga przed przystąpieniem do likwidacji kopalni dokonania szeregu
analiz ekonomicznych i technicznych.
Doświadczenia uzyskane podczas likwidacji kopalni "Morcinek pokazują skalę trudności,
na jaką należy się przygotować przystępując do likwidacji innych kopalń. Techniczne problemy
występujące podczas likwidacji kopalni "Morcinek" są podobne do stwierdzonych podczas
likwidacji kopalń w innych krajach (Wielka Brytania, Niemcy). Fakt ten dowodzi, że należy
w większym stopniu bazować na doświadczeniach likwidowanych dotychczas kopalń, czy też
pojedynczych szybów, co niewątpliwie może przynieść znaczne korzyści ekonomiczne w postaci zmniejszenia kosztów likwidacji, jak również pozwoli na ukierunkowanie działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa prowadzonych robót likwidacyjnych.
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Morcinek mine liquidation -

technical problems

Abstract
The paper refers Morcinek mine shafts liquidation and presents both technical aspects
of shaft charge material selection and economical aspects ofthe liquidtion. lt was described ventilation system applied to shafts liquidation and existing natural hazards. Regarding to the experience connected with III shaft metbane explosion of241h June 1999 it was provided all technical
shaft liquidation problem in appearance of metbane hazard, including safety improvements.
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Likwidacja kopalni- zagrożenia naturalne- bezpieczeństwo pracy
Streszczenie
Doświadczenia górnictwa polskiego z procesami likwidacji kopalń trwale nierentownych lub
o wyczerpanych zasobach węgli, datują się od początku lat dziewięćdziesiątych. "Poligonem doświadczalnym" były jako pierwsze kopalnie wałbrzyskie- na ogół przestarzałe, o niskim stopniu mechanizacji i koncentracji wydobycia, wydobywające w warunkach ekstremalnych
zagrożeń naturalnych (wyrzuty gazów i skał, metanu, wybuchy metanu, wybuchowy pył węg
lowy, zagrożenie wodne, samozapalność węgli). Procesy likwidacyjne nasilają się, obejmując
kopalnie Zagłębia Górnośląskiego, przy podstawowym kryterium rentowności. Jako równorzędną, należy postrzegać koincydencję zagrożeń naturalnych, w tym przede wszystkim obecność metanu i tąpania. Likwidacja kopalni oznacza wystąpienie nasilenia zagrożeń w tym
-obejmujących powierzchnie likwidowanych kopalń oraz bardzo poważne problemy socjalne,
których pomniejszać i lekceważyć nie można. Konieczne jest wprowadzenie i przestrzeganie
systemów zabezpieczeń czynnych do "ostatniej wydobytej tony" i później rozsądne zagospodarowanie spuścizny po górnictwie, podjęcie prac legislacyjnych ustalających status likwidowanego zakładu górniczego oraz badań nad samym procesem i wariantami likwidacji kopalni.
Bezpieczeństwo pracy w ostatnim okresie funkcjonowania likwidowanej kopalni wydaje się być
szczególnie ważne.

l.

Wstęp,

skala problemu

Transformacja ustrojowa PRLIRP pociągnęła za sobą zmiany w przemyśle węglowym, postrzegane jakże często jako oczywista degradacja "przemysłu narodowego Nr l". Nie jest celem
niniejszego artykułu ustosunkowanie się do samej drogi, którąpodjęło w ostatniej dekadzie górnictwo węglowe, ani do Sił Sprawczych tych procesów.
Natomiast uważam za konieczne zajęcie stanowiska odnośnie najistotniejszych kryteriów
szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy na tym etapie restrukturyzacji górnictwa, co zresztą następująco sygnalizowaliśmy na przykładzie likwidacji górnictwa dolnośląskiego już na początku
lat dziewięćdziesiątych:
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"Przebieg likwidacji górnictwa wałbrzyskiego jest w społecznym odczuciu postrzegany jako
swoisty sprawdzian sprawności nowych władz, także państwowych.
W obiektywnie trudnej, niosącej stresy społeczne sytuacji środowisko górnicze musi lojalnie
współpracować z ośrodkami decyzyjnymi, aby finalny etap liczącego ponad 500 lat górnictwa
dolnośląskiego nie stał się przyczynąjednej jeszcze "klęski narodowej", wykazując przy tym
niekompetencję struktur" [1 , s. 40]. Niewątpliwie w tym "sprawdzianie" sprawy bezpieczeństwa
w procesie likwidacji nierentownych kopalń odgrywają pierwszorzędną rolę, choć w oczywisty
sposób nie nadrzędną . Zamierzam w niniejszej pracy wykorzystać przemyślenia zawarte
w moich i ewentualnie współautorski ch publikacjach z lat ubiegłych [l , 2, 3, 4] dotyczących bezpośrednio tej problematyki, uzupełnionych o krytyczną ich analizę w optyce znajomości "biegu
spraw".
Przedstawienie statystyki zamykanych kopalń [2] nie wydaje się konieczne- proces jest dostatecznie dobrze znany, by ocenić narastającą skalę problemu i zarysowujące się perspektywy,
bez powtarzania wielokrotnie publikowanych informacji. Natomiast chciałem zwrócić ponownie [4] uwagę na fakt zarysowującej się wyraźnie rozbieżności pomiędzy "trendem węglowym"
w gospodarce światowej, a obiektywnym kurczeniem się bazy energetyki węglowej naszego
państwa. W latach 1990-1995 światowe wydobycie węgla kamiennego wzrosło z 2, 72 mld Mg
do 3,58 mld Mg, czyli o około 31,6%.
Przy utrzymaniu takiego tempa wzrostu w 2000 m światowe roczne wydobycie węgla wyniesie około 4, 7 mld Mg. Przyjmując 7, l% udziału górnictwa polskiego w produkcji węgla (baza
1980 r.), wydobywalibyśmy w 2000 r. około 335 mln Mg. Byłoby to realne, zważywszy możli
wości techniczne, kadrowe i wciąż zasobne w węgiel kopalnie, uwzględniając w tym oczywiście
budowę nowych zakładów górniczych i poziomów wydobywczych.
Rozumowanie takie - należy samokrytycznie stwierdzić - przypomina raporty Lejzorka
Rojtszwańca o gigantycznym przyroście królików w podległym mu regionie ("stan pogłowia
wyniósłby już tyle a tyle sztuk, niestety one wszystkie uprzednio wyzdychały").
Rzeczywistość polskiego górnictwa węgla kamiennego i w ogóle europejskiego górnictwa
jest wyraźnie schyłkowa. Na rynkach węglowych pozostają i umacniają się natomiast producenci umiejący konkurencyjnie tanio wydobywać. Na co oczywiście składają się obok wyśmie
nitych warunków geologiczno- górniczych (np.VS), tania lub zgoła darmowa robocizna.
Co w takim razie odgrywa rolę nadrzędną w postępującym procesie likwidacji kopalń?
Likwidacja kopalń w oczywisty i dowiedziony sposób nierentownych lub o rzeczywiście wyczerpanych zasobach, musi następować przy zadawalającym poziomie bezpieczeństwa dla:
- górników przeprowadzających "restrukturyzację",
- obiektów dołowych i powierzchniowych zagrożonych efektami działalności górniczej
i przebywających w nich ludzi,
- przyszłych użytkowników pokopalnianych obiektów i terenów,
- mieszkańców obiektów znajdujących się w strefach zagrożonych wydzielaniem się gazów dołowych, poeksploatacyjnych wstrząsów górotworu, ruchów powierzchniowych itp.
- w oparciu o racjonalny plan działania, uwzględniający realne możliwości i środki, przeznaczone na ten cel w budżecie państwa .
Sądzić należy, że wymaga to stworzenia odpowiedniej szkoły, opracowania metod i toku postępowania, wykorzystanie doświadczeń obcych i własnych. Tempus fugi t ... .

440

Section II

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

2. Koincydencja zagrożeń naturalnych występujących przy likwidacji
gólnym uwzględnieniem zagrożenia tąpaniami i pożarowego [2, 5)

kopalń

ze szcze-

Nie jest na pewno przypadkiem, że jako pierwsze zostały wyłączone z działalności górniczej
kopalnie dolnośląskie uzyskujące w warunkach ekstremalnych zagrożeń naturalnych, w trudnych warunkach geologiczno-górniczych, niekorzystne efekty finansowe. W przypadku grupy
kopalń wałbrzyskich (Wałbrzych, Victoria, Thorez) na ogół występowało zagrożenie metanowe
(od I do IV kategorii zagrożenia metanowego), wyrzutami gazów i skał (ówczesne od I do III kategorii), zagrożenie wybuchami pyłu węglowego (klasa B), brak lub niskie zagrożenie pożaro
we. W przypadku kopalni "Nowa Ruda" niewątpliwie podstawowym zagrożeniem naturalnym
były wyrzuty C0 2 "i skał, z umiarkowanym zagrożeniem metanowym w polu Słupiec. Szczegółowe omówienie tej koincydencji- patrz pozycje literatury [l, 9].
W aktualnie likwidowanych kopalniach górnośląskich [2] niejako "szczególnie eksponowane" pozycje wyrzutów- "zastępują" tąpnięcia w silnie nasyconym metanem górotworze. Oba
te zagrożenia naturalne pociąga za sobą następujący łańcuch negatywnych zdarzeń:
I. przemieszczanie górotworu do wyrobisk ---+ silny wypływ gazów złożowych ---+ utworzenie się atmosfery niskotlenowej ---+ zagrożenie załogi uduszeniem lub objęciem masami skalnymi ---+ zwiększone zagrożenie pożarowe lub
II. przemieszczenie górotworu do wyrobisk ---+ silny wypływ metanu ---+ stworzenie mieszanin ponadwybuchowych i wybuchowych---+ możliwość wybuchu metanu (metanu/pyłu wę
glowego)---+ pożar kopalniany.
Nie są to przy tym zdarzenia alternatywne, możliwe są różne warianty i scenariusz katastrofy.
W publikacji [l] zwracaliśmy m.in. uwagę na następujące przypuszczalne utrudnienia w racjonalnie przebiegającym procesie finalnym górnictwa górnośląskiego:
- występują daleko idące komplikacje w gospodarce wodnej zarówno w trakcie likwidacji
jak i po jej zakończeniu. Zatapiane zroby, wypieranie z nich gazów, ich transfer w górotworze,
zagrożenie dla wód uzdrowiskowych Szczawna Zdroju i Jedliny,
- zagrożenie dla Wałbrzycha i okolic w gospodarce energetycznej, wodnej, ogrzewniczej,
możliwe komplikacje i zagrożenia obiektów mieszkalnych i innych będących w zarządzie kopalni,
- nasilenie się w okresie likwidacji kopalń zagrożenia gazowego i wybuchowego (patrzuwagi o działalności legislacyjnej),
- brak doświadczenia w organizacji i przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych,
specjalnie przeszkolonego dozoru, "szkoły projektowania" takich operacji,
- skomplikowana sytuacja środowiskowa, nasilenie stresów, możliwe obniżenie dyscypliny górniczej, konieczność wprowadzenia poważnych środków dla zapewnienia egzystencji tysięcy górników, co "nie pozostaje to bez wpływu na bezpieczeństwo pracy. Okres ograniczenia
wydobycia w celu likwidacji kopalnijest potencjalnie niebezpieczny". Szczególnie wysokie jest
ryzyko powodowane współwystępowaniem zagrożeń naturalnych.
Ostatnie dziesięcioletnie doświadczenia górnictwa polskiego potwierdzają nasze ówczesne
stanowisko. Postulowaliśmy konieczność utworzenia merytorycznie przygotowanych zespołów
"w skład których obok techników powinni wejść ekonomiści, socjolodzy, prawnicy, ekolodzy,
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wreszcie przedstawiciele administracji państwowej i regionalnej". Nie wydaje się wreszcie aby
nasz postulat odnośnie "celowości takiej likwidacji kopalń , która by w przyszłości nie uniemoż
liwiła ich rekonstrukcji", został zaakceptowany. Nie był chyba nawet brany pod uwagę.
Rozwój sytuacji może oczywiście "przerosnąć wszelkie oczekiwania" i przekształcić się
w niekontrolowany bunt społeczny. Kondycja psychiczna szarpanego stresami środowiska górniczego kształtuje się w nieciekawych realiach krajowych (wg K. Zielińskiego - połowa narodu jest zniszczona przez alkohol, 7 milionów Polaków pije, l ,5 miliona jest nie do wyleczenia,
występują i narastają stresy, nerwice i skłonności samobójcze).
W skrajnych przypadkach wobec nieprzewidywalności reakcji może to oznaczać bunty, starcia społeczne do samozagłady włącznie .
W publikacji późniejszej [2] przedstawiliśmy zakres restrukturyzacji górnictwa w Zagłębiu Górnośląskim, kładąc nacisk na konieczne w procesie likwidacji kopalni prowadzonym w oparciu o wyniki ekonomiczne, "eliminowanie wydobycia ze skrajnie zagrożonych
partii i rejonów".
Szczególnie niekorzystne dla bezpieczeństwa pracy w likwidowanych kopalniachjest koincydencja zagrożeń gazogeodynamicznych, metanowych i pożarowych. m.in. pisaliśmy:
" .. . wysunięcie kryterium bezpieczeństwa górniczego jako podstawowego warunku prawidłowego i cywilizowanego dokonania "ściśnięcia" górnictwa węglowego jest w pełni zasadne. Zakładamy , że polityka selekcji kopalń uwzględnia czynnik zagrożeń naturalnych,
szczególnie zaś skrajnej koincydencji tych zagrożeń, co niewątpliwie stwarza warunki "sine gua
non" doboru racjonalnego klucza do problemu likwidacji niemetanowych kopaln" [2, s. 6]. Za
podstawę racjonalnej działalności górnictwa należy uznać :
l) podjęcie prac badawczych zapewniających rozwiązanie węzła gordyjskiego restrukturyzacji, w tym opracowanie przez odpowiedzialne gremia obiektywnych kryteriów podejmowania
decyzji z uwzględnieniem czynnika bezpieczeństwa i koincydencji zagrożeń naturalnych,
2) pełne wykorzystanie obiektów likwidowanej kopalni dla celów nie górniczej działalności
gospodarczej , dla prac poligonowych, eksperymentów pożarowych, wybuchowych itd. Alternatywą musi być "powstanie w naszym krajobrazie kolejnych porzuconych obiektów zdewastowanych i stwarzających zagrożenie",
3) Za niebezpiecznąkoincydencję zagrożenia tąpaniami oraz metanem uznano II lub III stopień zagrożenia tąpaniami przy pokładzie średnio lub silnie metanowych (II, III KZM)
Za szczególnie niebezpieczną koincydencję zagrożeń tąpaniami oraz metanowego uznano
IV stopień zagrożenia tąpaniami przy pokładach bardzo silnie metanowych (IV KZM). Prowadzenie prac (także likwidacyjnych) w takich warunkach jest obiektywnie obciążone wysokim
zagrożeniem i dodatkowymi nakładami. Powinno być to postrzegane w kryteriach o których
wspomniano w punkcie 1-szym.
3. Ocena i prognoza zagrożeń naturalnych ze szczególnym
metanowego, tąpaniami i pożarowego
3.1. Prognoza

uwzględnieniem zagrożenia

metanowości

Przy ustalaniu obiektywnych kryteriów zagrożeń naturalnych w oparciu o które należy
lustrowanej w procesie restrukturyzacji kopalni, prognoza metanowości jest

opierać ocenę
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niewątpliwie istotnym czynnikiem. Pojęcie kompleksowej prognozy metanowości (KPM)
obejmuje operację prognozy autorskiej , uzupełnionej poprzez wielowariantowe ukierunkowanie
proponowanych działań , opartych o wyniki prognozy autorskiej . Istotne założenia wyjściowe takiej prognozy przedstawiono wyczerpująco w referacie konferencji poświęconej sprawom bezpiecznej likwidacji kopalni [3] , tok postępowania w książce autora [8] oddanej i przyjętej do
druku w wydawnictwie GIG.
Zasadnicze etapy prognozy metanowości dla kopalni likwidowanej są następujące:
- prognoza autorska opierająca się o wybraną przez zespół metodę obliczania metanowości , uzupełniona odpowiednimi współczynnikami korygującymi ustalonymi empirycznie
(przykładowo- współczynnikiem uwzględniającym ewentualne prawidłowości pomiędzy metanonośnością złoża a głębokością zalegania, występującymi zaburzeniami geologicznymi ,
a metanowością wyrobisk ścianowych i korytarzowych, występowanie stref o wzmożonej metanonośności z uwzględnieniem warstw nasyconych metanem piaskowców porowatych itd.);
- kierunki (warianty) możliwego postępowania wiodącego do korekt w przewidywanym
bilansie metanowym kopalni, osiągalnych poprzez zmiany w kolejności eksploatacji, ewentualnym stosowaniu zróżnicowanej technologii kierowania stropem, uelastycznienia projektowanych postępów. Całokształt zalecanego postępowania wchodzi w zakres podstawowych zadań
prognozy aktywnej [3];
- ostateczna kompleksowa prognoza metanowości wyselekcjonowana i przyjęta w oparciu
o poprzedzające etapy obliczeń i przyjęte ustalenia. Niewątpliwie dla kopalni likwidowanej
w zasadniczym zbiorze informacji wyjściowych, powinno być umiejscowione posiadane rozeznanie (w tym zaobserwowane trendy) co do kształtowania się rzeczywistej metanowości kopalni. Pozycja takiego rozeznania ma charakter nadrzędny, weryfikujący w stosunku do wszelkich obliczeń wykonywanych w ramach KPM .
Zwraca się na skomplikowany charakter prognozy metanowości na etapie likwidacji kopalni ,
przestrzegając równocześnie przed wszelkimi operacjami rutynowymi w tym zakresie. O ile mi
wiadomo dla żadnej z likwidowanych kopalń, nie została jak dotąd wykonana prognoza metanowości, co należy postrzegać jako poważne uchybienie.

4. Projektowanie

działalności

górniczej dla likwidowanej kopalni

Proces likwidacji kopalni może być prowadzony w 2 zasadniczych altematywach realizacji:
- szybki i definitywnie kończący działalność górniczą (np. w górnictwie brytyjskim czasookres ten wyniósł od 6 do 8 miesięcy) ,
- poprzez procesy powolnego ograniczania wydobycia, wyłączania poszczególnych pól
eksploatacyjnych lub poziomów, scalania kilku upadających kopalń itp. rozwiązania cząstkowe.
Niewątpliwie kopalnie dolnośląskie były likwidowane wg alternatywy drugiej, także "rozciąganie" okresu schyłkowej eksploatacji w kopalniach górnośląskich wydaje się być bardziej
typowe dla tejże alternatywy. Wśród licznych przyczyn warunkujących taki tok postępowania ,
problemy socjalne wydają się być niezwykle istotne.
Z naciskiem należy zwrócić uwagę, że przy wydłużonym okresie likwidacji kopalni, sprawy
bezpieczeństwa wysuwają się na szczególnie eksponowane miejsce, czego oczywiście uzasadniać szerzej nie trzeba. Podstawą procesu likwidacyjnego musi być odpowiedni projekt
uwzględniający:
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które zadecydowały o likwidacji, w czym oczywiście czynniki ekonomiczne
nie mniej jak wielokrotnie zaznaczyliśmy [I, 2, 3, 5, 8] zespół problematyki bezpieczeństwa i konieczności eliminowania ekstremalnych zagrożeń naturalnych musi być właś
ciwie postrzegany i dowartościowywany. Nie ulega przy tym wątpliwości , że istnieje i działa coraz mocniej imperatyw maksymalnych możliwych oszczędności przy zamykaniu kopalń.
2. Należy dopuścić możliwość wariantowych rozwiązań dla schyłkowej fazy eksploatacji
kopalni, m.in. opierający się na możliwie dokładnym kosztorysie tych wariantów. Na pewno bę
dzie to pomocne przy podejmowaniu ostatecznych decyzji co do losu likwidowanego zakładu,
3. Zwracaliśmy uwagę [l], że za najbardziej naturalny kierunek "zwijania" eksploatacji należy przyjąć jej przemieszczenie do "rejonów możliwie bliskich szybom wydobywczym". Partie
pozostawione poza tym poligonem powinny być izolowane i wyłączane z ruchu górniczego.
Wydaje się również, że zalecanym kierunkiem (jeżeli to jest możliwe) byłoby przemieszczanie
eksploatacji schyłkowej ku poziomom płytszym ,
4. Z punktu 3-go wynika pośrednio konieczność podjęcia działalności legislacyjnej, która
umożliwiłaby zachowanie odpowiednich kryteriów bezpieczeństwa (patrz- rozdział 5),
5. W przypadku wysokich zagrożeń metanowych, konieczna jest weryfikacja prognoz metanowości i "dopracowywania" nowych projektowanych rozwiązań i wariantów,
6. Generalnie konieczne jest:
- utrzymywanie służb kopalnianych zajmujących się prognozowaniem i aktywnym obniżaniem zagrożeń naturalnych w tym metanowych czy gazogeodynamicznych w szybko zmieniających się warunkach górniczo-geologicznych,
- przyjęcie zasady nie redukowania w utrzymywanych rejonach istniejących zabezpieczeń
i służb kopalnianych do walki z zagrożeniami naturalnymi, ograniczenie w stosowaniu w likwidowanej kopalni nowych technologii, przy czym w partiach silnie metanonośnych, przy braku
instalacji i systemów odmetanowania szczególnie zaleca się rozwiązania wchodzące w zakres
pomocniczych urządzeń wentylacyjnych [4],
- postrzeganie koincydencji i nasilania się zagrożeń naturalnych [5] w operacji likwidacji
zarówno dołu jak powierzchniowych obiektów kopalni .
Konieczne wydaje się włączenie biur projektów górniczych dla wypracowywania rozwiązań
możliwie optymalnych, a także ośrodków konsultingowych specjalizujących się w nowej i bardzo skomplikowanej problematyce. W naszej publikacji [2] proponowaliśmy nawet warunki
finansowe na których można byłoby oprzeć powołanie odpowiednio kompetentnych zespołów
(z udziałem GIG, władz górniczych, wyższych uczelni). Przypadkowo podejmowane decyzje,
mogą być w ostatecznym rachunku niewyobrażalnie drogie i niebezpieczne.
Wreszcie wracam do koncepcji przedstawionej w publikacjach [l ,2, 3] sprowadzającej się do
następujących tez:
I) światowa gospodarka węglem kamiennym musi- i zapewne będzie- przeżywać takż e
w przyszłości okresy prosperity,
2) w świetle powyższego za optymalne rozwiązanie projektowe należy przyjąć uwzględ
nianie możliwych zmian w trendach wydobycia węgla i uwzględnienie powyższego w procesie
likwidacji kopalń, tak aby ewentualne wznowienie eksploatacji na danym złożu, możliwe było
w oparciu o zabezpieczoną bazę, bez konieczności ponownego budowania kopalni.
l.

Przesłanki ,

są decydujące,

444

Section 11

Szkoła

5. Uwagi do

działalności

Eksploatacji Podziemnej 2000

legislacyjnej

Wydaje sit( absolutnie konieczne opracowanie i wydanie obowiązujących uregulowań prawnych dla kopalń likwidowanych. Specyfika sytuacji przedstawiona m.in. w poprzednich rozdziałach niniejszej pracy, jak i w załączonej literaturze (szczególnie pozycje l, 2, 9) wymaga
odrt(bnego potraktowania schyłkowego etapu likwidacji. Należy ten postulat traktować jako
podstawowy, wykluczając przy tym "elastyczność" w szukaniu (i znajdywaniu) "rozwiązań zastt(pczych".
Uregulowaniu powinno podlegać praktycznie wszystko:
- od szczegółowych zaleceń eksploatacyjnych poczynając,
- poprzez uwzglt(dnienie realiów i trendów dla zagrożeń naturalnych i profilaktyki pod ziemią, na powierzchni kopalni, w obiektach sąsiadujących z likwidowaną kopalnią - mogących
znaleźć sit( w obszarze skutków prowadzonej i zakończonej działalności górniczej,
- do spraw ekologicznych, wymogów przestrzennego zagospodarowania, kłopotli
wej "spuścizny", procesów scaleniowych kopalni, bilansu pozostawionych zasobów (w tym
metanu).
Oczywiste luki prawne najłatwiej można przedstawić za pomocą przykładów z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa metanowego, w tym konkretnych propozycji, które jak
sądzę- powinny być jak najszybciej uwzględnione.
W pracy (6] pisaliśmy między innymi co następuje:
"Pominięcie w obowiązujących przepisach kryterium metanowości, którą zawierały przepisy obowiązujące poprzednio, stwarza znaczne uproszczenie i oczywistą lukę, przy ocenianiu
realnego zagrożenia metanowego, szczególnie w wyrobiskach pokładu, który znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacyjnych innych pokładów metanowych. W takim przypadku o zagrożeniu metanowym w wyrobisku, współdecyduje metan wydzielający się również ze skał
odprężonych, z partii stropowych i spągowych.
Należy więc zakwestionować słuszność zapisu kategorii zagrożenia metanowego, jedynie
jako funkcji metanonośności:
KZM=f /Wj
gdzie:
KZM W0

-

kategoria zagrożenia metanowego ustalona w oparciu o kryteria metanonośności
pokładu opiniowanego,
metanonośność tego pokładu, stwierdzona badaniami w m 3CH 4/Mgcsw

Przy ustalaniu KZM bliższe realnemu zagrożeniu byłoby przestrzegania relacji:
l)
KZM=f/Wj
na etapie prowadzenia rozcinki pokładu przy wykluczeniu wpływów eksploatacyjnych na
pokład,

II)

KZM = f /W 0 ,

I

W0 f

i= l

na etapie prowadzenia w pokładzie eksploatacji i wydzielaniu się metanu z podebranych i nadebranych pokładów o metanonośności od W0 ldo W0 n".
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Problematykę związaną z oceną realnego zagrożenia metanowego i odpowiednią, adekwatną
kategoryzację

tego zagrożenia dla pokładów, części pokładów, pól metanowych omawialiśmy
w innych publikacjach [9,10]. Wydaje się, że przy uwzględnieniu propozycji
w nich zawartych, w których preferowano elastyczność i oparcie się na badaniach metanonośno
ści "in situ" z uwzględnieniem elementów kompleksowej prognozy metanowości [3], w przypadku kopalń likwidowanych, należy postępować szczególnie ostrożnie. Najbardziej racjonalnym i bezpiecznym ukierunkowaniem działalności legislacyjnej wydaje się opracowanie zbioru
koniecznych postanowień przepisów obowiązujących dla schyłkowego obszaru działalności
górniczej w likwidowanych kopalniach. Przynajmniej do czasu zakończenia prac nad ostatecznym uregulowaniem tej sprawy, powinny obowiązywać następujące wytyczne działalności :
- objęcie wszystkich utrzymywanych jeszcze pól metanowych i części pokładów- najwyższa KZM obowiązująca aktualnie w kopalni,
- w polach metanowych od II KZM poczynając wszystkie pomieszczenia powinny być uważane za należące do stopnia niebezpieczeństwa "b" lub "c". Ewentualne pozostawienie wyrobiska
w pomieszczeniu o stopniu niebezpieczeństwa wybuchu "a" musi opierać się na indywidualnej analizie sytuacji wentylacyjnej, prąd powietrza musi być uznany za "mocny" lub "bardzo mocny",
- eliminacja systemów zabezpieczeń (np. anemometryczno- metanometrycznych) może
nastąpić tylko dla rejonów już wyłączonych z działalności górniczej, po zapewnieniu ich zabezpieczenia i izolacji,
- należy eliminować możliwość wprowadzenia nowych technologii nie sprawdzonych
w praktyce na likwidowanej kopalni,
- w okresie likwidacji kopalni powinno obligatoryjnie obowiązywać "przemieszczanie
schyłkowej eksploatacji do rejonów możliwie bliskim szybom wentylacyjnym" przy uproszczeniu sieci wentylacyjnej i stopniowym wyłączeniu z ruchu dalszych partii kopalni" [1],
- konieczne wydaje się także ze względów bezpieczeństwa prowadzenie permanentnej akcji
szkoleniowej załogi, zapewnienie bieżącej konsultacji specjalistów, niezbędnych ekspertyz i opinii,
- w niemniejszym stopniu celowe wydaje się być przestrzeganie zespołu zaleceń dotyczących stabilności kadr technicznych na likwidowanej kopalni, odpowiedniej polityki kadrowej, wreszcie opieki socjalnej wg szczegółowych wypowiedzi zawartych w publikacji [2]
punkt 2.4, str. 8~9. Powyższe stanowisko w określonym przynajmniej stopniu, będzie zapewne
uwzględnione w przepisach dotyczących likwidowanych zakładów górniczych.
szczegółowo

6. Wnioski
l. Skala likwidacji kopalń węgla kamiennego w Polsce jest duża i procesy restrukturyzacji
górnictwa będą przebiegały w pierwszych dziesięcioleciach XXI z niemalejącą intensywnością
i dużymi nakładami kosztów
2. Zagrożenia naturalne i ich koincydencja, nie mogą być podstawowym kryterium przy podejmowaniu decyzji o likwidacji kopalni, muszą być jednak dostrzegane i uwzględnione .
3. W zmieniających się warunkach zagrożenia likwidowanej kopalni należy uwzględnić
uwagi Autora zawarte w rozdziale 3-cim. Szczególną rolę ma do odegrania w warunkach kopalń
metanowych - kompleksowa prognoza metanowości [3] .
4. Odpowiednio energicznych działań wymaga zespół problemów legislacyjnych, związa
nych z procesami restrukturyzacji górnictwa węglowego.
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Work safety during liquidation of coal mines
Abstract
Experiences ofPolish mini ng industry conceming proces s for liquidation of coal min es be in g
permanently non- profitable or exhausted, date from the early 1990s. Mines of Walbrzych region may be considered as a first "experimental range" because they are in generał outdated and
have low degree of mechanization and excavating concentration. In these mines, coal was
extracted under the conditions of extremal natural threats (eruption of gas and rocks, methane,
explosive coal d ust, threats o f water, self-ignition coal). The liquidation process becomes mo re
and more frequently and include the mines ofUpper Silesia Coal Bassin, considering a basie criterion of rentability. As equiponderant, a coincidence of natura! threats must be considered,
mainly the presence of metbane and crupms. The liquidation of mines is associated by increase
of threats, involving among others a surface of min es and very severe social problems, w hi ch
cannot be disregarded. It is necessary to introduce and accomplish the safeguard systems, being
in force to "last mined ton" and afterwards, reasonable management a post- mining succesion,
legislative actions for establishing the status of min e works being liquidated and studies on the
proces s for min e liquidation and its variants. Work safety during last operating stage o f co al min e
seems to be especially important

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmnej 2000, s. 144-434

Marian MACHNICKI
Państwowa

Agencja Restrukturyzacji

Górnictwa Wl(gla Kamiennego, Katowiec

Stan i niektóre aspekty finansowania likwidacji kopalń
Słowa

węgla

kamiennego

kluczowe

Restrukturyzacja - likwidacja

kopalń- finansowanie

likwidacji

Streszczenie
W referacie przedstawiono stan likwidacji kopalń węgla kamiennego na dzień 31.12.1999 r.
Omówiono kryteria i zasady przyznawania dotacji budżetowej dla likwidowanych kopalń.
l. Wstęp

Przemiany ustrojowe rozpoczęte w 1989 r. spowodowały konieczność podjęcia restrukturyzacji gospodarki polskiej w tym również górnictwa węglowego. Nadmiernie rozbudowany przemysł węgla kamiennego musiał podjąć trudny proces przystosowywania do zasad gospodarki
rynkowej. Oznaczało to określenie realnego zapotrzebowania gospodarki polskiej na węgielka
mienny, warunków rentowności kopalń i podjęcie działań zmierzających do zwiększenia efektywności ekonomicznej kopalń węgla kamiennego.
Proces likwidacji kopalń trwale nierentownych,jako jeden z elementów restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego rozpoczął się w 1991 r. i jest kontynuowany. Od 1998 r. rozpoczęto
realizację programu rządowego "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach
1998-2002". Program ten zawiera szereg wniosków wynikających z analizy stanu górnictwa
węgla kamiennego na koniec 1997 r. Wskazuje na dwie podstawowe przyczyny ponoszonych
przez górnictwo od wielu lat strat finansowych którymi są:
- nadmierne zdolności produkcyjne,
- nadmierne zatrudnienie.
Program zakłada zmniejszenie do 2002 r. zdolności produkcyjnej górnictwa węgla kamiennego o 25,5 mln ton rocznego wydobycia i zmniejszenie zatrudnienia o l 05 tys. osób do poziomu
138,4 tys. osób.
W październiku 1999 r. opracowana została przez Ministerstwo Gospodarki korekta programu rządowego, która zakłada zmniejszenie zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego o około 36 mln ton do 2002 roku z czego 25,8 mln ton to ubytek zdolności produkcyjnych, które zostaną uzyskane w efekcie likwidacji całkowitej i częściowej kopalń oraz 4,5 mln
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ton w wyniku likwidacji rejonów pól i poziomów wydobywczych (finansowanej ze środków
własnych kopalń) i 5,8 mln ton przez ograniczenie w latach 1999-2002 długości czynnego
frontu eksploatacyjnego.
2. Stan likwidacji
Decyzje o

kopalń

całkowitej

na koniec 1999 r.

likwidacji

kopalń

podejmowane

były

w latach w

następującej

ko-

lejności:

1991 - Wałbrzych, Victoria, Thorez,
1992 - Nowa Ruda,
1993- Saturn, Sosnowiec, Siemianowice, Barbara-Chorzów, Paryż,
1994- Pstrowski, Jowisz,
1996 -Żory
1997 - ZWP Antracytu
1998- Porąbka-Klimontów, KDWK M-300, Grodziec, Morcinek,
1999 - Gliwice, Jaworzno, ZG Rozalia, Siersza.
Zakończenia wydobycia węgla w kopalniach całkowicie likwidowanych do 1999 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela. l. Termin

zakończenia

wydobycia w likwidowanych kopalniach

Tablc l. Thc dale of finishing o f mining in the liquidated min es
Kopalnia

Rok

ZG "Victoria" WKWK (była KWK " Victoria" )
KWK "Barbara-Chorzów"
ZG ,.Chrobry" WKWK

(była

KWK

" Wałbrzych")

KWK "Saturn"
K WK "Pstrowski"
KWK "Paryż"
M-300

zakończenia

wydobycia

1993
1994

1995

K WK "Siemianowice"
KWK"Żory"

ZG "Julia" WKWK

450

(była

1996

KWK "Thorcz")

KWK "Jowisz"
KWK "Sosnowiec"

1997

ZWP Antracytu
KWK "Grodzice"
KWK "Porąbka- Klimontów"
KWK ,.Marcinek"

1998

KWK "Gliwice"
KWK ,.Niwka-Modrzejów"
ZG ,.Rozalia"
KWK "Sicrsza''

30.09.1999
01.07.1999
24.09. 1999
3!.10.1999
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"Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998- 2002"
przyjął zasadę, że środki budżetowe na likwidację kopalń będą wydatkowane wyłącznie na
całkowitą likwidację kopalń , a w przypadku częściowej likwidacji na likwidację kopalń
przyłączonych do kopalń sąsiednich.
Zestawienie kopalń połączonych w latach 1993-1997 w celu przeprowadzenia likwidacji
częściowej, przedstawia się następująco :
Program

rządowy

Tabela. 2. Kopalnic

połączone

i czQściowo likwidowane

Tablc 2. Thc mincs combincd and partially liquidatcd

Łączone

Lp.

kopalnic

Data

połąc zenia

Aktualna nazwa
kopalni

Rok zakończ e nia
wydobycia

l.

Centrum-Szombierki

o1.09.1993

Centrum-Szombierki

Szomb ierki -

1999

2.

JastrzQbie-Moszczenica

06.10.1994

Jas-Mos

Moszczenica -

2000

3.

Chwałowice-Rytner

o1.03.1995

C hwałowice

Rymer- 1999

4. 'Pokój -Wawcl

01.07.1995

Pokój

Wawel- 2000

5.

Polska-W irck

Ol. l 1.1995

Polska-Wirek

6.

l Maja-Marcel

04.12.1995

Marcel

7.

Katowice-Klcofas

01.07.1996

Katowice-Klcofas

Katow iec -

8.

Miechowiec-Bobrek

o1.01.1997

Bobrek- Miechowice

Miechowiec -

1999

9.

Biclszowicc Zabrze (Ruch PorQba)

Biclszowicc

Ruch PorQba -

1998

-

Polska -

1999

l Maja- 2000
1999

3. Zakres rzeczowy likwidacji i wartość dotacji budżetowej przekazanej na fizyczną
likwidację zakładów górniczych kopałń węgla kamiennego w latach 1991-1999
Likwidację kopalń

prowadzono na podstawie opracowanych "Programów likwidacji" obejokres od rozpoczęcia likwidacji do jej zakończenia oraz "Rocznych planów likwidacji" opracowywanych na każdy rok prowadzonego procesu likwidacji . Realizacja "Rocznych
planów likwidacji" następowała po ich zweryfikowaniu w zakresie rzeczowym i finansowym
przez Państwową Agencję Węgla Kamiennego SA (obecnie Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.) i zaakceptowaniu ich przez Ministra Przemysłu
i Handlu, a obecnie przez Ministra Gospodarki.
Zakres rzeczowy likwidacji obejmował zadania w przedmiocie:
likwidacji wyrobisk dołowych korytarzowych,
likwidacji szybów i szybików,
likwidacji obiektów powierzchniowych w tym maszyn i urządzeń,
usuwania szkód wywołanych eksploatacja górniczą,
rek~ywacji terenów poprzemysłowych,
mujących
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z

wykonania prac

zabezpieczających

i

zapobiegających zagrożeniom związanym

likwidacją,

- wykonania niezbędnych analiz, projektów i dokumentacji związanych z likwidacją.
Efekty likwidacji prowadzonej w latach 1991 i 11 m-cy 1999 przedstawiają się następująco:

zlikwidowano 2303,0 km wyrobisk dołowych,
zlikwidowano 73,7 km szybów i szybików,
zlikwidowano 2114 zbędnych obiektów powierzchniowych,
usunięto szkody wywołane eksploatacją górniczą w 3809 obiektach,
zrekultywowano 1159,2 ha terenów pogórniczych.
Środki pieniężne z dotacji budżetowej przekazane na fizyczną likwidację zakładów górniczych kopalń całkowicie lub częściowo likwidowanych w latach 1991-1999 wyniosły
1 806 658,2 tys. zł. Po zwaloryzowaniu w cenach roku 1999 kwota ta odpowiada wartości
2 658 263,0 tys. zł.
-

4. Realizacja programu rządowego "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w latach 1998-2002" z uwzględnieniem korekty do tego programu
4.1. Zmniejszenie

zdolności

produkcyjnych

kopalń

likwidowanych

Przewidywana likwidacja zdolności produkcyjnych górnictwa węgla kamiennego w poszczególnych latach, wg programu reformy i korekty do programu reformy przedstawiona jest
w załączonej tabeli 3.
Z przedstawionego zestawienia wynika, że w latach 1998-2002 prowadzona będzie likwidacja całkowita 15 kopalń i częściowa 9 kopalń.
W 1998 i 1999 r. podjęte decyzje likwidacyjne dotyczą 18 kopalń (l O całkowicie i 8 czę
ściowo likwidowanych). Są to kopalnie: "Grodziec", "Gliwice", "Niwka-Modrzejów", "Marcinek", ZG "Rozalia", "Porąbka-Klimontów", "Nowa Ruda", "Siersza", ZG "Wojkowice",
ZG "Jadwiga", "Centrum-Szombierki", "Bobrek-Miechowice", "Katowice-Kleofas", "Jas-Mos", "Polska-Wirek", "Bielszowice", "Pokój", "Chwałowice". Do końca 1999 r. wydobycie
zakończyło 13 kopalń (7 całkowicie i 6 częściowo likwidowanych). Ubytek zdolności produkcyjnych wyniósł w tych latach 12,4 mln ton z czego 7,9 mln ton wskutek zakończenia wydobycia
w kopalniach całkowicie likwidowanych oraz 4,5 mln ton w kopalniach likwidowanych czę
ściowo.

4.2. Zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach likwidowanych
Zatrudnienie w kopalniach likwidowanych całkowicie i częściowo w latach 1998-2002
przedstawione zostało w tabeli 4.
Z powyższego zestawienia wynika, że:
- stan zatrudnienia w kopalniach likwidowanych zmniejszy się o 62 875 osób tj . o 67,1%
w okresie lat 1998-2002,
- w latach 1998-1999 nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia w kopalniach likwidowanych
całkowicie o około 24 939 osób i częściowo likwidowanych o około 14 891 osób.
452

Section II

Szkoła

Tabela. 3. Likwidacja

Eksploatacji Podziemnej 2000

zdolności

produkcyjnych górnictwa w latach 1998-2002 (mln ton)

Tablc 3. Thc liquidation o f production capacities of thc mining industry in thc ycars 1998-2002 (million tons)

Lata
Lp.

Kopalnia
1998

1999

2000

l.

Grodziec

2.

Gliwice

1,1

3.

Niwka-Modrzcjów

1,6

0,7

4.

Morcinck

5.

ZG Rozalia

6.

Porąbka-Kiimontów

11,4
1,2

7.

Nowa Ruda

8.

D((bicńsko

9.

Sicrsza

0,8
0,4
1,7
1,1

10.

Czcczott

11.

Jan Kanty

12.

Powstańców Śląskich (Bytom l)

13.

ZG Wojkowicc

0,9

14.

ZG Jadwiga

0,5

15.

Andaluzja (ZG Brzeziny)

3,4
1,0

Razem likwidacja
Likwidacja

1,5

1,6
całkowita

2,9

5,0

4,5

6,5

0,0

CZ((Ściowa:

l.

Centrum-Szombierki (ruch Szombierki)

0,4

2.

Bobrek-Miechowice (ruch Miechowice)

0,4

3.

Katowice-Kleofas (ruch Katowice)

1,3

4.

Jas-Mos (ruch Moszczenica)

5.

Polska-Wirek (mch Polska

6.

Biclszowicc (ruch Por((ba)

0,2
0,4
0,8

7.

Pokój (ruch Wawel)

0,6

8.

Marcel (ruch l Maja)

1,6

9.

Chwałowiec

(ruch Rymcr)

Razem likwidacja

i
l

1,2
częściowa

Założenia

w korekcie programu reformy
(dotyczy kopalń likwidowanych)
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2002

całkowita:

Likwidacja

Założenia

2001

w programie reformy

0,8

3,7

2,4

0,0

0,0

Razem
25,8

3,7

8,7

6,9

6,5

0,0

Razem
25,5

1,0

8,5

9,0

3,5

3,5
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Tabela 4. Zatrudnienie w kopalniach likwidowanych w latach 1997-2002 (osoby)
Tablc 4. Thc cmploymcnt in thc liquidatcd mincs in thc years 1997-2002 (cmployces)

Stan na 31. 12.
wg biznes planów
z lutego 1999 r.

Stan na 31.12.
Lp.

Wyszczególnienie
1997
Kopalnic likwidowane

1998

1999*

2000*

2001

2002

całkowicie:

l.

Grodziec

l 613

961

75

43

50

50

2.

Gliwice

3 201

2 603

467

o

3.

Niwka-Modrzcjów

3 644

2 596

320

98

o
o
o

4.

Marcinek

2 875

l 789

80

o

o
o
o

5.

ZG Rozalia+ Sicmianowice Sp. z o.o.

2 610

l 819

779

156

173

173

6.

Porąb ka-Kiimontów

l 803

l 106

220

74

130

130

7.

NowaRuda

2 729

2 170

l 080

86

8.

Dt<bicńsko

3 707

3 238

2 6 17

l 655

o
o
o

Sicrsza

2 463

2 001

572

o

o
o
o

lO.

Czcczott

5 628

4 989

3 650

3 136

500

200
212

9.

11.

Jan Kanty

2 355

l 849

l 555

985

l 110

12.

Powstańców Ś l ąskich (Bytom !)**

2 788

l 970

l 577

400

o

o

13.

ZG Wojkowicc**

l 804

l 345

868

424

220

50

14.

ZG Jadwiga**

555

11 8

60

15.

Andaluzja (ZG Brzeziny)**

3 389

2 700

2 245

2 226

2 441

2 411

Razem l do 15

41 599

3 1 893

16 660

9 401

4 684

3 226

990

Kopalnic likwidowane

757

o

częściowo:

16.

Centrum-Szombierki

4 132

3 124

2 420

2 690

2 625

2 580

17.

Bobrek-Miechowiec

4 855

4 027

3 042

2 882

2 997

2 961

18.

Katowicc-Kkofas

6 056

5 558

3 440

2 380

2 516

l 966

19.

Jas-Mos

8 032

7 005

6 065

4 760

5 142

4 479

20.

Polska-Wirck

4 551

3 640

3 105

2 800

2 504

2 304

5 412

5 224

5 083

4 700
2 260

21.

B iciszowiec

6 395

5 891

22.

Pokój

4 692

4 2 17

3 765

3 225

2 625

23.

Marce l

8 006

6 792

5 7 17

4 308

3 488

3 486

24.

Chwałowiec

5 354

4 776

4 216

3 813

2 855

2 835

52 073

45 080

37 182

32 082

29 835

27 571

93 672

76 973

53 842

4 1 483

34 519

30 797

Razem 16 do 24
Ogółem

l do 24

* Przewidywany stan na koniec 1999 r. i wg PTE na 2000 r.

** Zatrudnien ie odpowiadające zatrudnieniu kopalń w 1997 r.
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5. Niektóre aspekty finansowania likwidacji

kopalń

5.1. Zasady ogólne
Zgodnie z założeniami programu reformy górnictwa węgla kamiennego w latach 1998-2002 całkowita i częściowa likwidacja kopalń w przypadku uzyskania wyrniemych efektów
w zakresie zmniejszenia wydobycia węgla i poziomu zatrudnienia, będzie finansowana z budże
tu państwa i z innych dostępnych źródeł finansowania.
Począwszy od 2003 roku likwidacja kopalń będzie finansowana z funduszy likwidacji kopalń spółek węglowych oraz uzupełniająco ze środków budżetu państwa, natomiast od l stycznia 2006 r. wyłącznie z tego funduszu.
Wielkość środków budżetowych wg programu reformy na kontynuowanie likwidacji kopalń
węgla kamiennego w latach 1999-2002 (w mln zł) z uwzględnieniem poziomu cen kosztów
1998 r. przedstawia się następująco:
Tabcł a 5. Środki budżetowe na likwidacj<; kop a lń (mln zł)

Tablc 5. Central budgct mcans for the liquidation ofmines (million PLN)
Lata
1999

2000

2001

2002

Razem
1999-2002

Wyszczególnienie

Lp.
l.

Koszty likwidacji kopalit

420,0

470,0

230,0

180,0

l 300,0

2.

Źródło pokrycia:
- wsparcie zcwn'<lrzne
-przychody z likwidacji
- środki własne kopalń

413,0
7,0
0,0

462,0
8,0
0,0

225,0
5,0
0,0

176,0
4,0
0,0

l 276,0
24,0
0,0

W 1998 r. na likwidację kopalń Minister Gospodarki przeznaczył kwotę 217,9 mln zł. , z tego
88 % otrzymały kopalnie całkowicie likwidowane (191 ,6 mln zł) i około 12% tj .
26,3 mln zł, kopalnie częściowo likwidowane. Kwota dotacji przyznana przez Ministra Gospodarki na fizyczną likwidację kopalń w 1999 r. wynosiła 338 mln zł .
Zasady i tryb ustalania oraz sposób przekazywania środków budżetowych na finansowanie
realizacji programu są uregulowane Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 30 kwietnia
1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń oraz usuwania szkód
wywołanych ruchem zakładu gómiczego ... wydanym w porozumieniu z Ministrem Finansów
oraz Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej. Zgodnie z§ l tego Rozporządzenia, dotację z budżetu
państwa przeznaczoną na finansowanie likwidacji kopalń wykorzystuje się na:
l) likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych,
2) likwidację zbędnych budynków, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń,
3) usuwania szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą,
4) rekultywację terenów pogómiczych,
5) utrzymanie obiektów przeznaczonych do likwidacji w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,
około
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6) wykonanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,
w związku z likwidowanym zakładem górniczym,
7) opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacją
kopalni,
8) pokrywanie kosztów ogólnego zarządu, w kopalni całkowicie likwidowanej od chwili zaprzestania wydobycia.
Dotację o której mowa przyznaje się na wniosek przedsiębiorstwa górniczego w przypadku
spełnienia łącznie następujących warunków:
l) podjęcia decyzji albo uchwały właściwego organu przedsiębiorstwa górniczego o rozpoczęciu likwidacji kopalni,
2) zaakceptowania przez Ministra Gospodarki:
a) programu likwidacji kopalni,
b) rocznego planu likwidacji w podziale na miesiące obejmującego:
- zakres rzeczowy robót likwidacyjnych i ich harmonogram,
-preliminarz kosztów i przychodów z likwidacji majątku i innych źródeł.
Przyznana przez Ministra Gospodarki dotacja jest wypłacana zaliczkowo, w ratach miesięcznych, na specjalnie w tym celu utworzony przez przedsiębiorstwo rachunek bankowy.
Zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego
do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, finansowanie realizacji programu likwidacji kopalni ze środków
budżetowych w latach 1998-2002 odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki, a właściwym organem przedsiębiorstwa górniczego. Umowa ta określa mię
dzy innymi sposób monitorowania procesu likwidacji kopalni oraz kontroli wydatkowania
środków budżetowych w procesie likwidacji.
Program rządowy reformy górnictwa zobowiązuje Państwową Agencję Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A. do monitorowania sposobu wykorzystania środków budżetowych
oraz przepływu tych środków. Stwierdzone wydatkowanie środków budżetowych niezgodnie
z przeznaczeniem określonym w programie refonny mają być niezwłocznie zgłaszane Ministrowi
Gospodarki. Podstawą prawną do realizacji tego zadania jest umowa zawarta przez Ministra Gospodarki z PARG S.A. w sprawie monitorowania procesulikwidacji kopalń oraz analizowania i opiniowania prawidłowości wydatkowania środków z dotacji budżetowej w latach 1999-2002.
5.2. Kryteria przyznawania dotacji
kamiennego

budżetowej

na

likwidację kopalń

węgla

Kryteria przyznawania dotacji opracowane są w oparciu o uwarunkowania zawarte w nastę
pujących dokumentach rządowych i ustawodawczych:
- program rządowy pt. "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach
1998-2002",
- ustawa o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego i gmin górniczych do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej .. . (Dz. U. nr 162 z 1998 r. poz. 1112),
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa
przeznaczonej na finansowanie likwidacji kopalń ... (Dz.U. nr 47 z 1999 r. poz. 465).
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Kryteria uwzględniają:
- wysokość dotacji budżetowej przewidzianej na dany rok,
- zadania likwidacyjne, które mogą być finansowane z budżetu państwa zawarte w §
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.04.1999 r. ,
- kierowanie dotacji w pierwszym rzędzie na pokrycie kosztów likwidacji wyrobisk
dołowych, szybów i szybików tak, aby doprowadzić do możliwie szybkiej likwidacji dołu kopalni lub maksymalnego uproszczenia sieci wyrobisk dołowych,
- konieczność dotowania w niezbędnym zakresie likwidacji obiektów powierzchniowych
zbędnych, które ze względu na ich stan techniczny oraz brak przydatności do dalszego zagospodarowania, powinny ulec fizycznej likwidacji,
- konieczność pokrycia ze środków dotacji budżetowej kosztów odwadniania tych kopalń
likwidowanych, które zakończyły wydobycie a zgodnie z art. 80 prawa geologicznego i górniczego mają obowiązek chronić sąsiednie kopalnie przed zagrożeniem wodnym oraz kosztów
wynikających z programu integracji zakładów odwadniania,
- przyznawanie środków na usuwanie stwarzających zagrożenie dla ludzi, szkód wywołanych eksploatacją górniczą oraz rekultywacją terenów poprzemysłowych i pogórniczych.
Przedkładane co roku do akceptacji Ministrowi Gospodarki roczne planylikwidacji kopalń
określają potrzeby niezbędne zdaniem kopalń do prowadzenia procesów likwidacji. Plany te
poddane są w Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa S.A. weryfikacji uwzględ
niającej opisane wyżej kryteria. W wyniku weryfikacji sporządzona zostaje propozycja podziału
dotacji na poszczególne spółki węglowe w skład których wchodzą kopalnie likwidowane całko
wicie lub częściowo oraz samodzielne kopalnie. Po dokonanej weryfikacji roczne plany likwidacji kopalń uzyskują akceptację Ministra Gospodarki.
Focząwszy od 2000 r. w protokołach weryfikacji rocznych planów likwidacji zawarty zostanie harmonogram określający w miesiącach niezbędny stan zatrudnienia potrzebny do zrealizowania planowanych prac likwidacyjnych. Harmonogram ten będzie podstawą do określenia
wysokości środków budżetowych na pokrycie kosztów związanych ze stanem zatrudnienia
w kopalni likwidowanej.
6. Nakłady na pokrycie kosztów przedsięwzięć określonych
w art. 80 pkt. 3,4 i 5 prawa geologicznego i górniczego
Dotychczasowe doświadczenia wieloletniego prowadzenia procesów likwidacji w kopalniach
po zlikwidowaniu kopalń wyłaniają się problemy wymagające rozwiązań techniczno-organizacyjnych i nakładów finansowych na ich realizację. Do problemów tych należą:
l. Likwidacja zagrożeń wodnych dla kopalń sąsiednich .
2. Likwidacja zagrożeń pożarowych w rejonach przewidzianych do zatapiania.
3. Alokacja załogi z kopalń całkowicie likwidowanych, które zgrupowane są w jednym rejonie (północno-wschodnia część GZW, Nowa Ruda).
4. Pojawienie się na powierzchni terenu wypływu metanu i dwutlenku węgla (dotyczy rejonu Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego).
Najpoważniejszym problemem wymagającym rozwiązania znacznym kosztem jest likwidacja zagrożeń wodnych stwarzanych przez kopalnie likwidowane po zakończeniu wydobycia
i kopalnie zlikwidowane.
wykazują, że
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Każda kopalnia w trakcie prowadzonej działalności wydobywczej utrzymuje system odwadniania głównego składający się z komór pomp głównego odwadniania i chodników wodnych. Często
systemy te muszą być utrzymywane po likwidacji kopalni ze względu na ochronę przed zagrożeniem
wodnym sąsiednich kopalń czynnych. W Programie rządowym reformy górnictwa węgla kamiennego (w rozdziale 4.1 -Proces fizycznej likwidacji) jest zapis zapowiadający działania zmierzające
do uproszczenia struktury zakładów odwadniania względnie ich likwidacji.
Również w Korekcie programu rządowego "Reforma górnictwa węgla kamiennego w Polsce
w latach 1998-2002" w rozdziale 6.1 likwidacja kopalń stwierdza się: Biorąc pod uwagę, że po
zakończeniu likwidacji kopalń muszą być utrzymane niezbędne obiekty i systemy odwadniania,
konieczne jest przeznaczenie odpowiednich środków budżetowych na zabezpieczenie kopalń
sąsiednich przed zagrożeniem wodnym. Wymóg taki wynika z przepisów prawa geologicznego
i górniczego oraz z przepisów z tego prawa wynikających i ma na celu wyeliminowanie zagrożenia wodnego dla kopalń sąsiednich .
Według aktualnych danych dopływ naturalny wody do l O kopalń które do 2002 roku będą ponosić koszty pompowania wody w tzw. "okresie polikwidacyjnym" wynosi około 139m 3/min .
Od 1996 r. prowadzone są intensywne prace badawcze i wdrożeniowe nad uproszczeniem
istniejących systemów odwadniania. Prace te mają na celu eliminowanie kosztownych stacjonarnych pompowni dołowych i zastępowanie ich tzw. pompami głębinowymi .
Według szacunkowych danych koszty utrzymania stacjonarnych systemów odwadniania
w latach 1999- 2002 wymagać będą nakładów w wysokości 351 mln zł, z tego w 1999 r . 83,9 mln zł, w 2000 r . - 120,4 mln zł, w 200I r . - 79,6 mln zł i 2002 r . - 67,5 mln zł.
Po zastosowaniu pomp głębinowych koszty pompowania wód dołowych ulegną wyraźnemu
zmniejszeniu i tak np. w przypadku 5 kopalń byłego zagłębia dąbrowskiego ("Saturn", "Paryż",
"Sosnowiec", "Grodziec", "Porąbka-Klimontów") z 60,0 mln do 18,0 mln zł rocznie.
Od połowy stycznia 2000 r. wejdzie w życie zaakceptowana przez Ministra Gospodarki procedura wyposażania kopalń w pompy głębinowe co znacznie przyspieszy wdrożenie przygotowanych już rozwiązań, upraszczających odwadnianie kopalń likwidowanych.

7. Podsumowanie
l. W trakcie prowadzonej od I 99 I r. likwidacji zmniejszyła się ilość kopalń wydobywających węgiel kamienny o 24 w tym 6 na skutek połączenia z innymi kopalniami i zakoń
czenia wydobycia.
Do końca 2002 r. ilość ta zwiększy się o dalsze 9 tak że począwszy od roku 2003 wydobycie
będzie prowadzić 40 kopalń i zakładów górniczych.
2. Na skutek likwidacji kopalń i restrukturyzacji ilość zatrudnionych w górnictwie zmniejszy się z 17632 I w 1999 r. do 128321 w 2002 r.
3. W okresie 1991-1999 r. likwidacja częściowa i całkowita kopalń doprowadziła do:
-zmniejszenia wydobycia węgla o 33,0 mln ton rocznie,
zlikwidowania 2303,0 km wyrobisk dołowych,
zlikwidowania 73,7 km szybów i szybików,
zlikwidowania 21 I4 zbędnych obiektów powierzchniowych,
zrekultywowania I 159,2 ha terenów pogómiczych.
usunięcia 3809 szkód wywołanych eksploatacją górniczą.
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rządowego

programu reformy górnictwa w latach 1998-2002

nastąpi:

- zmniejszenie zdolności produkcyjnej kopalń o 36,0 mln ton (z 137, l mln ton/rok
w 1997 r. do 101,1 mln ton w 2002 r.).
- spadek zatrudnienia o 115,0 tys. osób w tym na skutek likwidacji kopalń o około 63 tys.
osób.
5. Finansowanie likwidacji kopalń do końca 2002 r. prowadzone będzie głównie ze środków
budżetowych a od 2003 r. rozpocznie się tworzenie funduszu likwidacji kopalń.
6. W wyniku wdrażania od 2000 r. rozwiązań upraszczających odwadnianie kopalń likwidowanych, od 2001 r. nastąpi stopniowe, wyraźne zmniejszanie się kosztów likwidacji kopalń .
7. Z porównania efektów likwidacji w okresie lat 1991-1997 w stosunku do efektów uzyskanych w latach 1998-1999 wynika znaczne zintensyfikowanie procesów całkowitej likwidacji kopalń i przyspieszenie realizacji rzeczowego zakresu fizycznej likwidacji szczególnie
w 1999 r.

The state o f liquidation and certain aspects of financing the liquidation
of coal min es
Abstra et
The paper presents the sta te of liquidation o f co al min es on December 31 ' 1. 1999. The authar
discussed the principles and criteria of central budget financing ofthe liquidated mines.
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kluczowe

Kopalnia -likwidacja kopalni- środowisko geologiczne- składowisko odpadów
Streszczenie

W artykule opisano ogólne problemy związane z likwidacją zakładów górniczych. Szczezwrócono na zagadnienia związane z wpływem likwidowanej kopalni na środo
wisko. Scharakteryzowano główne ogniska i drogi rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń . Porlano sposoby likwidacji wyrobisk kapitalnych (szybów). Przedstawiono propozycję przekształce
nia kopalni w podziemne składowisko odpadów.
gólną uwagę

l. Problemy restrukturyzacji

Od kilku lat nie tylko górnictwo węglowe, ale region Śląska objęte zostały procesem restrukturyzacji. Restrukturyzacja górnictwa zmierza do osiągnięcia rentowności i docelowej prywatyzacji kopalń przy równoczesnym kreowaniu nowych miejsc pracy i działaniu zmierzającym
w kierunku poprawy warunków życia ludności Śląska . Niestety przez niektórych utożsami a na
jest raczej z utratą miejsc pracy i spadkiem dochodów zwalnianych osób, gmin i przedsiębiorstw
współpracujących z przemysłem wydobywczym. W czynnych i likwidowanych kopalniach pojawiają się nowe problemy ekonomiczne, ekologiczne oraz związane z bezpieczeństwem pracy.
Dodatkowo skromne możliwości finansowe budżetu państwa i zadłużenie spółek węglowych
powodują, że proces zamykania kopalń i zwolnień górników napotyka na trudności , a fizyczna
likwidacja ogranicza się do najprostszych zabezpieczeń wyrobisk podziemnych i zasypania szybów. Niedokładnie likwidowana kopalnia musi spowodować zagrożenia dla środowiska i bezpieczeństwa ludzi zarówno w fazie likwidacji jak i wiele lat po zamknięciu.
Niewątpliwą zaletą kopalń węgla kamiennego na Śląsku jest posiadanie dużej ilości wartoś
ciowych terenów, infrastruktury transportowej , obiektów przemysłowych i mieszkalnych.
W procesie restrukturyzacji, w tym likwidacji kopalń, można wykorzystując i s tniejący majątek
stworzyć nowe miejsca pracy, a dzięki właściwie prowadzonej likwidacji z rekultywacją terenów i przeznaczeniem części wyrobisk na składowiska odpadów przyczynić się do poprawy
ekologii w regionie. Nie należy jednak mieć złudzeń, że na majątku kopalń powstaną miejsca
pracy dla wszystkich tracących ją w górnictwie.
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Spróbujmy w takim razie odpowiedzieć na pytanie: jak powinna wyglądać likwidacja kopalń
w procesie prowadzonej restrukturyzacji, aby ograniczyć do minimum problemy socjalne, a sam
przebieg robót likwidacyjnych był bezpieczny i zamknięta kopalnia nie stwarzała zagrożenia dla
środowiska naturalnego?
2. Problemy

związane

z

likwidacją zakładu

górniczego

Prawo geologiczne i górnicze formułuje obowiązki ciążące na przedsiębiorcy przystę
do likwidacji zakładu górniczego [3]. Z ustawy wynika, że do likwidacji zakładu górniczego stosuje się odpowiednie przepisy o ruchu zakładu górniczego, a więc należy wykonać
plan ruchu likwidowanego zakładu uzgodniony z właściwym organem samorządu terytorialnego i przedstawić do zatwierdzenia nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem robót likwidacyjnych. Przedsiębiorcę zobowiązuje się do:
- zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobisk górniczych oraz obiektów i urządzeń zakładu górniczego,
- zabezpieczenia niewykorzystanej części złoża,
- zabezpieczenia sąsiedniego złoża,
- przedsięwzięcia niezbędnych środków chroniących wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych,
- przedsięwzięcia niezbędnych środków w celu ochrony pozostałych elementów śro
dowiska.
Proces likwidacji zakładu górniczego poprzedza etap projektowania likwidacji, obejmujący
między innymi opracowanie programu likwidacji i planu ruchu likwidowanego zakładu,
uzgodnienia, przetargi, zatwierdzenia oraz cały kompleks prac związanych z problemami ekonomicznymi, ekologicznymi i socjalnymi, w tym przekwalifikowaniami załogi, zagwarantowaniem funduszy osłonowych i szkoleniowych oraz środków na fizyczną likwidację. Po zlikwidowaniu zakładu przystępuje się do monitorowania obszaru górniczego i usuwania powstających zagrożeń . Trudności występujące obecnie przy likwidacji zakładu górniczego są spowodowane między innymi brakiem przygotowanego odpowiednio wcześnie programu likwidacji, a co się z tym wiąże brakiem przeanalizowania kilku wariantów zagospodarowania powierzchni, części wyrobisk górniczych i sposobów ich likwidacji, opinii na temat ujemnych oddziaływań na środowisko i możliwych zagrożeń wodnych, gazowych, pożarowych, tąpanio
wych, deformacji powierzchni i innych. Wielowariantowy, wstępny program winien uwzględ
niać także tworzenie nowych podmiotów gospodarczych na majątku kopalń z zatrudnieniem
przekwalifikowanych pracowników górnictwa. Dlatego uważa się za konieczne posiadanie
przez każdy czynny zakład górniczy wstępnego programu likwidacji, weryfikowanego na bieżąco
z postępującą eksploatacją złoża, rozwojem inwestycji w regionie oraz zmianami zainteresowania przez inwestorów terenami i obiektami kopalni. Program nie może być tworzony na kilka
miesięcy przed likwidacją. Posiadanie wstępnego programu, odzwierciedlającego aktualną sytuację zakładu, wprowadzi w polskich kopalniach pewien porządek i stworzy zarządowi
zakładu, urzędom górniczym i władzom gmin podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji .
Ponadto pracownicy kopalń muszą być poinformowani, odpowiednio wcześnie, o sytuacji
zakładu i mieć szansę na szkolenie i przekwalifikowanie. Tylko dobrze rozwinięta informacja,
troska o kadrę i właściwe wykorzystanie majątku kopalń pozwoli uniknąć napięć społecznych
pującym
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towarzyszących obecnej likwidacji. Znaczna część materiałów znajduje się obecnie na kopalniach, ale stanowią one oddzielne i nie powiązane merytorycznie opracowania. Problemy powstające po zlikwidowaniu zakł adu górniczego, a w szczególności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy dla pracowników kopalni nie mogą być rozwiązywane tylko przez zakład
górniczy. W programy likwidacji kopalń muszą się aktywnie włączyć gminy górnicze i władze
lokalne.
Ustawa wymaga uzgodnienia planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego z właściwym
organem samorządu terytorialnego, a nie tylko przedłożenia opinii, gdyż zagrożenia wynikające
z niestarannej likwidacji mogą być znacznie większe niż zagrożenia związane z ruchem zakładu
górniczego. Dotychczas likwidację zakładu podejmowano w zasadzie po wyczerpaniu zasobów.
Obecnie o likwidacji decydują często względy ekonomiczne. Znane są przypadki podjęcia decyzji zamknięcia kopalni o znacznych zasobach, których dalsza eksploatacja przy obecnym poziomie technologicznym jest wysoce nierentowna. W takiej sytuacji przyjmuje się, że roboty
likwidacyjne muszą być tak zaprojektowane i wykonane, aby nie doprowad z ić do zniszczenia
złoża i w przyszłości umożliwić kontynuację eksploatacji. Niestety słuszne założenie z punktu
widzenia troski o zasoby naturalne i wręcz wymuszone ustawą, budzi wątpliwości natury ekonomicznej i górniczej. Likwidacja czasowa jest bardzo kosztowna i może stworzyć poważne zagrożenia górnicze, o czym świadczą zarejestrowane już pożary i wybuch metanu. W przypadku
prowadzenia zakładu górniczego przez prywatnego przedsiębiorcę, przy obecnym stanie prawnym, zatrzymanie eksploatacji złoża i likwidacja zakładu wywołają dodatkowe problemy.

3. Prace likwidacyjne
Właściwa likwidacja zakładu górniczego, nazywana często fizyczną likwidacją kopalni,
obejmuje prace dołowe i powierzchniowe, mające na celu:
- opłacalne odzyskanie maszyn, urządzeń i złomu,
- wykonanie prac zabezpieczających wyrobiska górnicze rabowanie obudowy
i wywoływanie zawałów, podsadzanie, wykonanie tam, korków podsadzkowych, iniekcji
uszczelniającej i wzmacniającej itd.,
- likwidację szybów lub ich adaptację do spełniania innych funkcji,
- przeprowadzenie prac adaptacyjnych w wyrobiskach i obiektach powierzchniowych
gwarantujących ich wykorzystanie do innych celów, np. wyrobisk na składowanie odpadów lub
magazynowanie substancji i surowców, a budynków na biurowce, sklepy, magazyny itd.,
- podjęcie niezbędnych środków w celu ochrony wyrobisk sąsiadujących kopalń,
- zapewnienie ochrony pozostawionej kopaliny i kopalin towarzyszących,
- przygotowanie ujęć wody i rozpoczęc ie jej pompowania,
- zapewnienie w czasie likwidacji właściwej wentylacji wyrobisk, kontroli stężenia gazów
i możliwości ich ujęcia,
- rekultywację i zagospodarowanie terenów kopalnianych, z równoczesnym prowadzeniem robót związanych z podsadzaniem płytkich pustek i likwidacją zalewisk,
- likwidację hałd lub ich rekultywację .
Likwidacja zakładu górniczego postępuje według zatwierdzonego planu ruchu, sporządza
nego na podstawie wcześniejszego programu likwidacji z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących planu ruchu. Obecnie procedura przygoto-
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wania programu likwidacji i planu ruchu likwidowanego zakładu jest dosyć złożona, gdyż chcąc
przystąpić do likwidacji kopalni musi się przede wszystkim pozyskać środki finansowe na ten
cel. W związku z tym program likwidacji przygotowuje się ze znacznym naciskiem na stronę
ekonomiczną, pomijając istotne elementy technologiczne, chociażby takie jak, np. sposób likwidacji szybów. Najczęściej w programie podaje się tylko orientacyjny koszt dokumentacji i likwidacji szybów, czas realizacji oraz ewentualnie ogólne zasady tamowania i zasypywania. Po
sporządzeniu dokumentacji likwidacji szybów może się okazać, że trzeba dokonać gruntownej
zmiany systemu wentylacji, pompowania wody, zabezpieczenia wyrobisk, infrastruktury transportowej, zasilania w energię itd. Dodatkowe trudności występują obecnie w fazie uzgodnień
programu likwidacji z gminami. Pociąga to za sobą nie tylko zmiany w planowanych nakładach
na likwidację, ale także potrzebę sporządzania dodatków do planu ruchu i wprowadzenia poprawek do harmonogramu likwidacji. Takie działania są konsekwencjąprzyśpieszonych decyzji
o zamykaniu nierentownych kopalń przy braku wstępnych, na bieżąco korygowanych programów likwidacji całego lub części czynnego zakładu górniczego.
Bardzo poważnym problemem polskich kopalń węgla kamiennego jest ich lokalizacja zarówno z punktu widzenia bezpośredniego sąsiedztwa i połączeń poprzez zroby oraz wyrobiska
z innymi kopalniami jak i usytuowania względem obiektów na powierzchni. Ponadto eksploatacja węgla na Śląsku jest prowadzona na poważną skalę od XIX wieku, której plany niestety
najczęściej uległy zniszczeniu, a pozostałe po niej wyrobiska są zlokalizowane na nieznacznych
głębokościach stwarzając zagrożenia dla powierzchni w postaci deformacji nieciągłych. Także
warunki geologiczne i sposób prowadzenia eksploatacji złoża są przyczyną występowania
w tym rejonie wszystkich zagrożeń górniczych, a w szczególności wodnych, gazowych, tąpa
niowych, pożarowych, zanieczyszczenia wód, deformacji powierzchni, pożarów i obsunięć
zwałowisk odpadów. Należy stwierdzić, że w takich warunkach niezbędne staje się kompleksowe podejście do rozwiązania szeregu problemów towarzyszących planowanej likwidacji
zakładu górniczego.
Działalność górnicza pozostawia trwałe zmiany w górotworze i na powierzchni, stwarza szereg zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Tylko przez dobre rozpoznanie zaszłości eksploatacyjnych, wypracowanie metod likwidacji ujemnych skutków pozyskiwania surowca, bieżące monitorowanie ruchów górotworu, wydzielających się gazów, ilości i składu pompowanych z kopalni i spływających z hałd wód oraz podejmowanie odpowiednich działań może ograniczyć do
minimum ujemne wpływy górnictwa na środowisko.
Tak więc widać , że ta gałąź przemysłu, która tworzyła podwaliny polskiej gospodarki staje
się powoli jej ciężarem. W rejonach górniczych pozostają nie tylko ludzie z zamykanych kopalń,
zdewastowane środowisko naturalne, ale i ogromne doświadczenie, infrastruktura i tereny
o dobrej lokalizacji.
Chcąc bezpiecznie i bez napięć społecznych likwidować kopalnie należy jak najszybciej
przystąpić do opracowywania wstępnych programów likwidacji z uwzględnieniem zasad rentowności dalszego wydobycia, bezpieczeństwa zaopatrzenia kraju w surowiec jak i sytuacji na
rynku pracy w regionie. Prawidłowe decyzje likwidacyjne będą podejmowane wtedy, gdy zostaną wypracowane jednoznaczne wskaźniki ekonomicznej oceny kontynuacji eksploatacji
w różnej fazie prowadzenia działalności górniczej. Zanim zostanie opracowana ostateczna, ramowa wersja programu niezbędne staje się przeanalizowanie możliwości wykorzystania:
części wyrobisk na składowiska odpadów, magazyny surowców, zbiorniki i ujęcia wody,
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budynków, obiektów przemysłowych, infrastruktury, terenów i placów składowych do
uruchomienia nowej produkcji, stworzenia miejsc rekreacji i rozrywki, centrów handlowych, terenów przeładunkowych itd.,
- istniejących składowisk odpadów i stawów osadowych jako źródeł pozyskiwania surowca dla budownictwa, robót niwelacyjnych, drogownictwa, budowy wałów przeciwpowodziowych itd. lub na miejsca parkowe i rekreacyjne.
W dalszej kolejności należy przystąpić do rozpatrzenia technicznej strony likwidacji gwarantującej pełne bezpieczeństwo robót, właściwe zabezpieczenie podziemnych wyrobisk i utworzonych
składowisk, czy magazynów oraz usunięcie wszystkich pozostałości działalności górniczej i zbęd
nych obiektów na powierzchni. Najistotniejsze problemy występujące w czasie likwidacji są zwią
zane z bezpieczeństwem środowiska, a mianowicie z zagrożeniem niekontrolowanego podnoszenia
się poziomu wód, pożarami pozostawionej pod ziemią kopaliny i tworzącymi się przy tym gazami,
wydzielaniem i gromadzeniem metanu, tąpaniami oraz obniżeniami i zapadliskami na powierzchni.
Ostateczna wersja ramowego programu likwidacji, będącego podstawą do opracowania planu ruchu likwidowanego zakładu górniczego musi zawierać zasady zapobiegania tym zagroże
niom ze wskazaniem stanowisk i zaleceń zespołów kopalnianych i komisji przy WUG do spraw
zwalczania zagrożeń. Program obejmuje także analizę zatrudnienia i jego spadek w procesie
likwidacji, harmonogram czasowy przebiegu likwidacji i rekultywacji terenu oraz analizę
nakładów finansowych niezbędnych na roboty likwidacyjne, a niekiedy adaptacyjne obiektów
podziemnych i powierzchniowych, osłony socjalne, rekultywację i monitoring. Wykonana analiza ekonomiczna likwidacji musi ujmować także przychody uzyskane ze sprzedaży terenów
i budynków. Dopiero tak skonstruowany program może być przedmiotem oceny przez zarządy
spółek, rady nadzorcze, zespoły przyznające środki na likwidację i komisję ds. likwidacji
zakładów górniczych i gospodarki odpadami przy WUG.

4. Ramowy program likwidacji zakładu górniczego
Program likwidacji zakładu górniczego musi być na tyle szeroki, aby dawał przede wszystkim odpowiedź na pytania:
- czy likwidacja zakładujest konieczna?,
- a jeżeli tak to w jaki sposób, aby była bezpieczna, akceptowana przez załogę i po likwidacji nie powstawały dalsze zagrożenia dla środowiska naturalnego?
Odpowiedź na te i inne pytania może dać ramowy program, który będzie zawierał w części
opisowej następujące zagadnienia:
l. Rola zakładu górniczego w gospodarce i przyczyny likwidacji.
2. Charakterystyka zasobów łącznie z kopalinami towarzyszącymi i ich rozliczeniem.
3. Opis warunków geologicznych i hydrogeologicznych.
4. Opis istniejących obiektów przemysłowych, infrastruktury, zasobów mieszkaniowych
i rekreacyjnych zakładu górniczego wraz z informacją o obiektach w jego otoczeniu.
5. Prawo własności gruntów i obiektów.
6. Zakres koncesji na eksploatację złoża i czas jej trwania.
7. Ograniczenia techniczne, technologiczne, ekologiczne i inne dla istniejących obiektów
i urządzeń powierzchniowych łącznie z zakładem przeróbczym, składowiskiem odpadów i zwałami surowca mineralnego.
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8. Opis metod eksploatacji, infrastruktury podziemnej, wentylacji, lokalizacji szybów i istlub projektowanych do celów likwidacyjnych rurociągów podsadzkowych i wodnych.
9. Aktualna produkcja kopalni, planowane zmniejszanie, rejony wydobywcze, termin zakończenia wydobycia w rejonach.
10. Aktualna produkcja odpadów, ilość pompowanej wody, sposoby ich zagospodarowywania, charakterystyka zwałów, opis osadników i zbiorników.
11. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery i źródła hałasu.
12. Zagrożenia górnicze (gazowe, wodne, tąpaniowe, defonnacyjne ...) łącznie z oceną
wpływu na powierzchnię starych pustek, szybów i szybików.
13. Załoga kopalni, jej kwalifikacje i sytuacja zatrudnieniowa w regionie.
14. Możliwości kooperacyjne zakładu górniczego, udziały kapitałowe i tworzenie nowych
podmiotów gospodarczych.
Materiały te powinny stanowić podstawę do opracowania części szczegółowej programu
likwidacji obejmującej [1]:
l. Analizę możliwych zagrożeń górniczych po zatrzymaniu wydobycia i sposoby ich eli.
.
mmowama.
2. Szczegółowy zakres i harmonogram prac zabezpieczających, adaptacyjnych i likwidacyjnych dla obiektów podziemnych oraz zabudowań i urządzeń powierzchniowych.
3. Gospodarkę wodną- pompowanie i monitoring.
4. Usuwanie szkód górniczych, likwidację starych pustek, kontrolę zalewisk, rekultywację
hałd i osadników oraz monitoring defonnacji.
5. Projekty szczegółowe likwidacji szybów, wyrobisk przyszybowych, infrastruktury dołowej i powierzchniowej .
6. Zasady przewietrzania kopalni w fazie robót likwidacyjnych i monitoring zagrożeń
gazowych.
Ponadto zakład górniczy musi opracować:
l. Analizę ekonomiczną planowanej likwidacji i podać źródła finansowania .
2. Ocenę problemów socjalnych z uwzględnieniem sytuacji zatrudnieniowej w regionie,
tworzeniem nowych miejsc pracy na majątku kopalni, harmonogram i zakres przekwalifikowań ,
odpraw i świadczeń materialnych.
niejących

5. Likwidacja wyrobisk górniczych
Staranne zlikwidowanie zaszłości działalności górniczej powinno być podstawowym wymogiem likwidacji zakładu górniczego (rys. l). To oczywiste stwierdzenie jest dosyć trudne do
zrealizowania z racji ograniczonych środków finansowych na likwidację. Najbezpieczniej
byłoby szczelnie otamować i podsadzić wszystkie wyrobiska korytarzowe i wypełnić zaprawami iniekcyjnymi dostępne zroby zawałowe i spękania w górotworze. Działania takie są wręcz
nierealne, gdyż kopalnie dysponują często setkami kilometrów wyrobisk korytarzowych, tysiącami metrów sześciennych komór i podszybi, a eksploatacja była prowadzona w kilkunastu
pokładach lub innych formach zalegania złoża, na bardzo dużych obszarach. Ponadto eksploatacja górnicza wywołała deformacje górotworu i powierzchni oraz zmianę stosunków wodnych,
co wymaga podjęcia działań związanych z ich usuwaniem i dalszym pompowaniem wody lub
kontrolowanym zatapianiem. Dlatego też, kopalnie podejmują prace sprowadzające się do elimi-
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Rys. l. Schemat przestrzenny likwidowanej kopalni
l - czynna cząść kopalni, 2 - zlikwidowany szyb z płytą zamykającą, 3 - korek, 4 - zabezpieczenie podszybia
- bez tamy i z tamą, 5 - szyb podsadzkowy, 6 - podsadzone wyrobisko poziome, 7 - podsadzone zroby,
8 - doszczelnione zroby zawałowe, 9 - otwór doszczelniający, l O- ującic wody pitnej,
li, 12 -zrekultywowane tercny przeznaczone na rekreacje;_, 13 - teren w trakcie rckultywacj i,
14- otamowane wyrobiska poziome, 15 - zatopione wyrobisko
Fig. l. A s patia l diagram o f thc liquidatcd min c

i usuwania najpoważniejszych skutków eksploatacji górniczej. Takie działania
gruntownej znajomości warunków geologiczno-górniczych kopalni, doświadczenia
w zwalczaniu zagrożeń i wiedzy górniczej. Wybór sposobów i zakresu zabezpieczenia wyrobisk
górniczych uzależniony jest od rodzaju zagrożeń występujących w kopalni, a w szczególności
gazowych i wodnych oraz skłonności złoża do samozapalenia i tąpań. Dotychczas na skutek braku doświadczenia w likwidacji i ograniczenia robót do prostych zabezpieczeń zarejestrowano
już w kilku polskich kopalniach węgla pożary 'i wybuch metanu w trakcie likwidacji, a także
wypłynięcia materiału zasypowego z szybów, pojawienie się gazów na powierzclmi oraz powstanie zapadlisk.
Kierując się z jednej strony szeroko rozumianymi względami bezpieczeństwa, a z drugiej minimalizacją nakładów na likwidację należy szczególną uwagę zwrócić na szczelne tamowanie
nacji

zagrożeń

wymagają
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lub podsadzanie wyrobisk w sąsiedztwie resztek złoża i starych zrobów, miejsc wydzielania się
gazów i wypływu lub nagromadzenia wody. Materiały i mieszaniny do wykonywania tam, korków i podsadzki muszą posiadać odpowiednie własności , które gwarantują szczelność wypeł
nienia, żądaną przepuszczalność, nie ulegają rozmakaniu i przy dopływie wody "nie upłynniają
się" oraz nie wchodzą w reakcje chemiczne, w wyniku których mogłyby powstawać niebezpieczne związki . Mieszaniny po związaniu powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość,
nie zmieniającą się pod wpływem działania wody, atmosfery kopalnianej czy bakterii . Tamy
i korki winny być projektowane na przejmowanie parcia wody, czy materiału podsadzkowego
z uwzględnieniem maksymalnych możliwych do wystąpienia w rozpatrywanych warunkach naporów, także przy pełnym zawodnieniu materiału i uwzględnieniu ruchów górotworu. Szczególna staranność jest wymagana przy wyborze miejsca ich lokalizacji, sposobu posadowieniawspółpracy z górotworem i przy ich budowie. W razie stwierdzenia w rejonie wykonywania tam
nawet nieznacznych spękań górotworu musi on być poddany iniekcji środkami wiążącymi.
Kolejnym zagadnieniemjest właściwa izolacja starych zrobów mająca na celu ograniczenie
migracji powietrza jak i wypływu gazów. Najczęściej do tego celu stosuje się obecnie popioły
lotne i kopalniane odpady drobnoziarniste. W niektórych przypadkach istnieje także konieczność wtłaczania pianek izolacyjnych o dobrych własnościach penetracyjnych. Tylko dobrze doszczelnione zroby i otamowane lub podsadzone wyrobiska sąsiednie gwarantują bezpieczeń
stwo dalszych robót likwidacyjnych.
Nieco innej formy zabezpieczenia wymagają zatopione zroby, które mogą wywołać poważne zagrożenie wodne w fazie likwidacji lub dla czynnych wyrobisk podziemnych, w których będzie prowadzona inna działalność, np. magazynowanie odpadów. Zroby te muszą być odizolowane tamami
wodnymi z możliwością kontroli spiętrzania wody, podobnie jak w czynnych kopalniach.

6. Problemy hydrogeologiczne i zatapianie kopalni
Likwidacja kopalni może odbywać się też przez zatopienie. Wtedy istotne jest właściwe odizolowanie zatapianej kopalni od kopalń sąsiednich, co w warunkach występujących na Śląsku
jest praktycznie niemożliwe . Trzeba być przygotowanym na to, że zwierciadło wody ustali się na
poziomie najniższego połączenia z jedną z kopalń sąsiednich, zaś wielkość dopływu wody bę
dzie zależeć od wysokości zatopienia. Kopalnia sąsiednia musi się liczyć ze zwięk s zonym
dopływem i posiadać pompy o odpowiedniej wydajności. Kopalnia odosobniona będzie ulegała
zatapianiu do wysokości poziomu piezometrycznego karbońskiego piętra wodonośnego . Jeżeli
wystąpi połączenie hydrauliczne z nadkładem karbonu to wtedy zwierciadło wody może ustalić
się na poziomie pośrednim wynikającym z układu równowagi hydrodynamicznej . Szyby
w likwidowanej kopalni powinny być podsadzane w taki sposób, aby odizolować od siebie poziomy wodonośne . Trzeba także pamiętać, że po pewnym czasie wody kopalniane z aczną się
wzbogacać w siarczany, chlorki, siarkowodór, florę bakteryjną, żelazo i inne związki pochodzące z zastosowanych materiałów w górnictwie na skutek zachodzących reakcji chemicznych, butwienia drewna itd. Mineralizacja wód będzie się zmieniać z czasem i głębokością. Na
małych głębokościach woda będzie ulegać stopniowemu wysłodzeniu, a głębiej mineralizacja
będzie wzrastać . Różny może być kontakt wód gruntowych z wodami karbońskimi. Gdy wody
karbońskie i gruntowe tworzą wspólny poziom wodonośny to po zatopieniu kopalni mogą się
pojaw i ć zalewiska na powierzchni w strefach obniżeń terenu.
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Słabo

zmineralizowane wody dopływające do zlikwidowanych kopalń z nadkładu mogą być
ujmowane w zamienionych na zbiorniki wody wyrobiskach górniczych, szybach lub wierconych studniach. Z punktu widzenia ochrony ujęć wody istotne jest aby do minimum ograniczyć
ilość wyrobisk pozostałych w zlikwidowanej kopalni . Ujęcia wody powinno się_ raczej lokalizować w pobliżu szybu, a szyb zamienić na studnię_. Ujęcia wody w likwidowanych kopalniach wymagają wyznaczenia stref ochrony sanitarnej, w związku z czym w takich rejonach nie można
składować odpadów. Oddzielnym zagadnieniem występującymi w likwidowanych kopalniach
jest problem wód o dużym zasoleniu i zanieczyszczonych innymi substancjami, np. wód radioaktywnych. Istota zagadnienia polega na likwidacji lub ograniczeniu metodami górniczymi ich
wypływu i mieszania z pozostałymi wodami. Nie można dopuścić do mieszania słodkich wód ze
zmineralizowanymi wodami dopływającymi z głębszych poziomów. W trakcie tamowania wyrobisk o intensywnych dopływach i zawodnieniu szczególny nacisk należy położyć na uszczelnienie górotworu i tam.
W czasie likwidacji kopalni powinno się_ także zwrócić uwagę_ na szczelne zamknięcie wiertniczych otworów badawczych i odmetanowujących, które mogą powodować drenaż górotworu
i stanowić połączenie pomiędzy poziomami wodonośnymi . Otwory te mogą być niekiedy wykorzystane do spełnienia odwrotnego zadania, a mianowicie zatłaczania słonych wód do wodochłonnych warstw górotworu. Działanie takie może mieć miejsce tylko przez pewien okres,
tzn. do wyczerpania chłonno ści górotworu. Pewną ilość zmineralizowanych wód można wykorzystać do wytwarzania mieszanin wypełniających zroby, wyrobiska korytarzowe i szyby.
Szczególnie dobre rezultaty uzyskuje się_ przy zastosowaniu słonych wód w połączeniu z popiołami lotnymi, cementem i odpadami drobnoziarnistymi. Mieszaniny te przy odpowiednim
doborze składu chemicznego komponentów mogą charakteryzować się_ podwyższoną wytrzymałością i małą przepuszczalnością. Poważniejsze problemy ochrony wód w zamykanych
zakładach górniczych pojawią się_ na Śląsku dopiero w chwili przystąpienia do likwidacji kopalń
o podwyższonym zasoleniu wód.
Proces zatapiania kopalni musi być pod ciągłą kontrolą obejmującą pomiary głębokości
zwierciadła wody w wyrobiskach, zrobach i horyzontach wodonośnych oraz analizę_ zmian zawodnienia górotworu i chemizmu wody. Istotnajest także bieżąca kontrola w kopalniach sąsied
nich natężenia dopływu i składu chemicznego wody . Zmiana natężenia dopływu może świad
czyć o powstaniu zbiorników wody w kopalni sąsiadującej z likwidowaną.
7. Likwidacja szybów i wyrobisk przyszybowych
Likwidacja szybów i szybików wymaga szczególnej staranności , gdyż stanowią one połącze
pomiędzy poziomami wodonośnymi, połączenie pomiędzy powierzchnią i wyrobiskami na
różnych poziomach oraz są miejscem migracji gazów kopalnianych i przepływu powietrza.
Szczególnie niebezpieczne są szyby z racji ich bezpośredniego wyjścia na powierzchnię_. Stare
szyby i szybiki o małej średnicy oraz otwory wiertnicze uległy często częściowemu zawaleniu
i zarosły roślinnością. Stanowią one poważne zagrożenie dla ludności i doprowadzają powietrze
do starych wyrobisk. Większe szyby były raczej likwidowane i zabezpieczane. Jak wiadomo
szyby po ich likwidacji są od góry zamykane płytami. Płyty te, najczęściej żelbetowe , z upływem
czasu ulegają korozji , spękaniom i zniszczeniu lub obsunięciu na skutek erozji podpór, czy
miejsc posadowienia.
nie
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Na podszybiach lub w wyrobiskach przyległych należy wykonać specjalne zabezpieczenia,
które z jednej strony mają na celu odizolowanie pozostałej części wyrobisk od likwidowanego
szybu, a więc od dopływu wody i gazów, a z drugiej stanowić zaporę uniemożliwiającą wydostanie się materiału zasypowego z rury szybowej do wyrobisk kopalnianych. Izolacja na podszybiach lub w szybach musi być na tyle szczelna, aby nie następowało zasysanie powietrza do kopalni, które może stać się przyczyną pożarów.
Na rysunku 2 przedstawiono możliwe sposoby zabezpieczeń wlotów szybowych do podszybi i izolacji szybów od reszty kopalni. Trzeba stwierdzić, że najbezpieczniejsze sposoby zabezpieczenia podszybi i wyrobisk przyszybowych, w tym kanałów, lunet, komór przelewowych
i skipowych itd., to tamy lub tamy połączone z korkami podsadzkowymi oraz korki betonowe
wykonywane w szybach na połączeniu z wlotami do podszybi.

a} Podszybie bez zabezpieczenia

B) Podszybie zabezpieczone tamą

material zesypewy
tamo

c) Podszybie zabezpeczone korkiem

d) Podszybie zabezpieczone tamą

i gruzmNiskiem

podsadzkowym

zawałovvym

matenal znypo~

korek

e) Korek betono"y na
podszybiu

f) Plyta

podtrzymująca

materiał

zasypowy

Rys. 2. Zabezpieczenia podszybi
Fig. 2. Protcction of shaft bottom s
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Mówiąc o likwidacji szybów ma się na myśli różne rozwiązania:
- zabezpieczenie wyrobisk przyszybowych, wypełnienie rury szybowej materiałem zasypowym i zabezpieczenie zrębu szybu,
- odizolowanie tamami wodnymi szybu od wyrobisk dołowych, zatopienie szybu i zabezpieczenie płytąjego zrębu,
- pozostawienie niewypełnionej rury szybowej i wykonanie tylko płyty na zrębie szybu.
Likwidacji szybu lub adaptacji do innych celów, np. ujęcia wody pitnej, wykonania składo
wiska odpadów lub magazynu surowców, dokonuje się po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji i uzyskaniu zatwierdzeń . Sposób likwidacji zależeć powinien od warunków geologicznych, hydrogeologicznych, zagrożeń górniczych, stanu szybu i wyrobisk przyszybowych
oraz występowania w górotworze innych kopalin. Dokumentacja likwidacji szybu obejmuje szereg materiałów, w tym projekt techniczny z wnioskiem o likwidację oraz dokumentację ruchową
związaną z technologią likwidacji i ewidencją robót. Po właściwej ocenie warunków geologiczno-górniczych, w tym zagrożeń, opracowaniu sposobów izolacji horyzontów wodnych i gazowych oraz przeanalizowaniu stanu szybu i wyrobisk przyległych przystępuje się do wykonania projektu technicznego likwidacji szybu. W projekcie tym, poza podaniem sposobu usuwania
wyposażenia szybu, najistotniejsze stają się:
dobranie materiału zasypowego,
zabezpieczenie wlotów do szybu,
izolacja poziomów wodonośnych i gazowych,
wykonanie płyty na zrębie szybu.
Materiały używane do likwidacji szybu to najczęściej skała płonna, żużel, popioły, piasek,
dolomit i odpady przeróbcze kopalń rud . Do zasypywania szybów dotychczas nie można było
stosować materiałów toksycznych, skażonych bakteriologicznie i chemicznie aktywnych, z powodu wątpliwości dotyczących własności izolacyjnych obudów szybowych. Obecnie rozważą
się możliwość wykorzystania szybu na składowisko odpadów niebezpiecznych po uprzednim
wykonaniu prac adaptacyjnych, a w szczególności barier izolacyjnych. Wtedy szyb musi być
traktowany jako specjalne składowisko odpadów, a nie szyb w likwidacji zasypywany odpadami
niebezpiecznymi. Szyb składowisko podlega nadal przepisom górniczym obowiązującym dla
szybów.
Podstawą prawidłowego zlikwidowania szybu jest właściwy dobór materiału zasypowego.
Generalnie należy stwierdzić, że skały pochodzące z kopalń węgla kamiennego nie są najlepszym materiałem zasypowym, gdyż nie posiadają odpowiedniego składu ziarnowego, ulegają
rozmakaniu, zawierają jeszcze resztki węgla i występują w nich skały kwarcowe, które mogą
wywoływać iskrzenie przy zasypie. Taki materiał zasypowy osiada bardzo wolno, nawet przez
okres do 2 lat i końcowe osiadanie dochodzi do 8, a nawet l 0% głębokości zasypu. W przypadku
występowania zagrożeń gazowych idealnym materiałem byłby taki, który w szybie nie osiada,
gwarantuje szczelne wypełnienie i nie przenika przez niego gaz. Zbliżone do tych własności
mogą osiągnąć mieszaniny wyżej wymienionych materiałów z dodatkiem środków wiążących
lub popiołów lotnych i odpadów z niektórych technologii spalania węgla i odsiarczania spalin.
Uzyskanie pełnej szczelność wypełnionej rury szybowej jest trudne z racji istnienia niebezpieczeństwa migracji gazów na styku pomiędzy materiałem zasypowym a obudową lub pozostawionym wyposażeniem szybu, albo pomiędzy obudową a górotworem. Dlatego w miejscach,
gdzie występuje zagrożenie gazowe, a w szczególności gromadzenie się gazów pod dużym ciś-
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nieniem należy prowadzić odgazowanie górotworu przez otwory wiertnicze lub rury pozostawione w szybie, a mające wlot w pobliżu zbierania się gazu pod ziemią. Skład i procentowe
udziały frakcji ziarnowej materiałów zasypowych muszą być dobierane każdorazowo do warunków występujących w szybie. Materiał musi być poddany testom ściśliwości, rozdrabniania,
iskrzenia, rozmakalności, przepuszczalności i reagowania z wodami dopływającymi do szybu.
Materiał zasypowy wywiera określone parcie na obudowę szybu, tamy i korki izolacyjne.
Znajomość naporu na tamy i korki jest niezbędna w celu wyznaczenia ich parametrów konstrukcyjnych. Powszechnie dla suchych materiałów przyjmuje się do wyznaczenia ciśnień pionowych i poziomych wzory wyprowadzone przez Janssena dla silosów, a mianowicie:

(l)

(2)

gdzie:

Pz
Px
A
U
y

11
z
<l>

pionowe materiału zasypowego,
poziome materiału zasypowego,
___;. przekrój poprzeczny wyrobiska w świetle obudowy,
- obwód wyrobiska w świetle obudowy,
- ciężar objętościowy materiału zasypowego,
- współczynnik tarcia pomiędzy materiałem zasypowym a obudową wyrobiska,
- wysokość zasypu,
kąt tarcia wewnętrznego materiału zasypowego.

-

ciśnienie
ciśnienie

Wzory sprawdzające się z dostateczną dla praktyki dokładnością w silosach, niestety do projektowania naporów w szybach, po zebranych w ostatnich latach doświadczeniach, mają ograniczoną przydatność. Jest to wynikiem trudności związanych z utrzymaniem stałych własności
materiałów zasypowych i wyeliminowaniem dopływu wody do szybu. Przy braku dopływu
wody do szybu należy do obliczeń przyjąć wartości co najmniej dwukrotnie wyższe niż wynika
to ze wzorów (l) lub (2). Praktyka pokazuje, że często nawet po dziesiątkach lat do szybu zaczyna dopływać woda przez nieszczelności w obudowie, popękane płyty zabezpieczające na
zrębie itd. Konsekwencją tych dopływów są rozmakanie skał, przemieszczanie frakcji drobnej
i spiętrzanie wody prowadzące do przerwania tam i gwałtownego wypłynięcia materiału zasy472
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powego z wodą do wyrobisk poziomych, wywołując równocześnie zapadliska na powierzchni.
Nawet zalecane korki iłowe, czy popiołowe w szybach, mające charakter izolacyjny mogą
z upływem czasu zacząć przepuszczać wodę i w konsekwencji spowodować gwałtowne ruchy
pozostałej części zasypu. Wiadomo, że w wielu starych, zasypanych szybach po zawodnieniu
zasypu nie dochodzi do gwałtownych obsunięć materiału tylko dlatego, że często za tamami
w wyrobiskach poziomych wystąpiłjuż zawał , a rumowisko skalne uległo zaciśnięciu . Z punktu
widzenia bezpieczeństwa robót likwidacyjnych korki i tamy w szybach z prognozowanymi
dopływami wody winny być projektowane na ciśnienia:
(3)
gdzie:
Pon
Yw
Yon

Cv

ciśnienie materiału

po uwzględnieniu wyporu (wzór l lub 2)
wody,
ciężar właściwy mieszaniny wody z materiałem zasypowym,
ciężar właściwy

-

koncentracja objętościowa mieszaniny, rozumianajako stosunek objętości
zasypowego do objętości mieszaniny powstałej po dopływie wody do
szybu, czyli sumy objętości materiału i wolnych przestrzeni pomiędzy ziarnami
materiału

zapełnionych wodą.

Wynika z tego, że powinny to być tamy podobne konstrukcją do tam wodnych, projektowane
nawet na ciśnienia słupa mieszaniny. W wielu przypadkach likwidowane kopalnie nie są w stanie ponieść kosztów takich rozwiązań . Wtedy tamy te można wykonać podobnie jak dotychczas,
wywołując równocześnie w przyległych wyrobiskach poziomych strefę zawałową na długich
odcinkach lub korki podsadzkowe, które stanowią dodatkową podporę dla słabych tam. Korki
podsadzkowe nie mogą być wykonywane z materiałów upłynniających się po nawodnieniu, podobnie strefy zawałowe mają rację bytu, gdy skały nie ulegają rozmakaniu.
Długość strefy zawałowej lub korka podsadzkowego można wyznaczyć ze wzoru:

l=~łn(px A.U,
J..lAUx

gdzie:
Ax
Ux
Px

-

A xY

+l)

przekrój wyrobiska poziomego w świetle obudowy (strefY zawałowej) ,
obwód wyrobiska poziomego w świetle obudowy (strefy zawałowej) .
ciśnienie zawodnionego materiału na tamę znajdującą się na początku korka
strefy zawałowej.

(4)

łub

Na rysunku 3 przedstawiono zależność długości korka od ciśnienia wywieranego przez mazasypowy, własności materiału użytego do jego wykonania i wymiarów wyrobiska. Z wy-

teriał
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A)

Ciśnierie,

Rys. 3.

Długość

B)

Ciśnienie,

MPa

korka podsadzkowego w

za leżnośc i

od ciśnienia ,
wyrobiska

ab-

kąt

tarcia wcwnc;trzncgo

kąta

MPa

tarcia wcwnc;trzncgo

materiału

i wymiarów

wyrobisko o wymiarach 3 x 4 m
<j>

=zoo, wyrobisko o wysokości 3m i szero kości 3, 5, 7 i 9 m

Fig. 3. Thc lcngtl1 o f thc filling stopper duc to prcssurc, interna! friction anglc o f thc material
and working dimcnsion s
a - worki n g o f 3 x 4 m dimcnsio ns, b - interna! friction anglc

<j>

= Z0°, working

3m high and 3, 5, 7 and 9m widc

kresu wynika, że niewielkie zawodnienie materiału w korku izolacyjnym, wywołujące zmianę
kąta tarcia wewnętrznego , powoduje potrzebę znacznego wydłużenia korka. Kąta tarcia wewnętrznego zależy głównie od wymiarów i kształtu ziaren oraz zawodnienia materiału. Przebiegi
zmian wartości kąta od wilgotności materiału różnią się w sposób zasadniczy dla piasku i skały
płonnej (rys. 4). Przy wyznaczaniu długości korka ze wzoru (4) zaleca siępowiększyć obliczoną
długość o 50 do l 00%.
Wszystkie tamy i korki izolacyjne muszą być posadowione w zwięzłym górotworze, po
uprzednim wykonaniu wrębów, a w przypadku stwierdzenia nieszczelności, górotwór musi być
wzmocniony i uszczelniony środkami iniekcyjnymi. Wolną przestrzeń pomiędzy tamą w wyrobisku przyszybowym a szybem należy, w szczególności w kopalniach z zagrożeniem gazowym,
wypełnić materiałem podsadzkowym o dobrych własnościach izolacyjnych i nie ulegającym
rozmakaniu lub upłynnianiu. W tamach i korkach należy pozostawić otwory na rury do odprowadzania gazu i wody, jeżeli takie ujęcia są konieczne.
Zasady postępowania w procesie zasypywania szybu, dobom rodzaju materiału na poszczególne
odcinki zasypu i korki izolacyjne oraz określenie wysokości odcinków i korków zależą od wymiarów szybów, ilości podszybi i rodzaju wyrobisk przyszybowych, prognozowanych dopływów wody
i gazu itd. Jeżeli wamnki występujące w szybie pozwalają na wyeliminowanie tamowania na wlotach to rząpie i podszybia należy wypełnić nierozmakalnym materiałem gmboziamistym na wysokość ponad strop podszybia równą co najmniej pięciu średnicom szybu i powiększoną o 0,25 średni
cy szybu na każde 200 m nadległego zasypu. Jeżeli korki z gmboziamistego materiału są tworzone
na osiadającym materiale zasypowym to ich grubość należy powiększyć o wartość przewidywanego
osiadania [2]. Uszczelnienia w szybie muszą mieć taką gmbość, aby były wodoszczelne przy prog474
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nozowanym spadku ciśnienia uwzględniając napór wody zbierającej się ponad nimi, a w niektórych
przypadkach parcie od dołu wywołane przez wodę z zatapianej części kopalni. Szczególnie trudno
jest zapewnić szczelność na styku korka z obudową lub górotworem.
Po zasypaniu szybu i wykonaniu w górnej części korka izolacyjnego mającego na celu zabezpieczenie szybu przed dopływem wód przypowierzchniowych i migracją gazu dokonuje się
jego zamknięcia płytą żelbetową. Płyta ta spoczywa na obmurzu wzmacniającym, a izolację zapewnia pierścień uszczelniający. W płycie pozostawia się okna rewizyjne i montuje rury z odgromnikiem do odprowadzania gazu oraz prowadzenia analizy składu chemicznego i stężenia
gazów. Zazwyczaj w otoczeniu szybu należy dokonać wzmocnienia górotworu i iniekcji. Pozwala to wyeliminować zjawiska ewentualnych osuwisk i migracji gazów. Szczególną uwagę na
te zjawiska należy zwrócić w kopalniach gazowych w rejonie szybów wentylacyjnych, podsadzkowych itd., czyli szybów z lunetami i dodatkowymi wlotami przy powierzchni (rys. 5).
W fazie projektowania wypełnienia rury szybowej materiałem zasypowym musi być przeprowadzona analiza stateczności szybu po jego likwidacji.

8. Podsumowanie
Likwidacja zakładów górniczych wymaga rozwiązywania szeregu problemów ekonomicznych, społecznych ekologicznych i technicznych. Obecnie obowiązujące regulacje prawne narzucają konieczność zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobisk i obiektów, zabezpieczenia
złoża własnego i sąsiedniego, przedsięwzięcia środków ochrony wyrobisk w sąsiednich kopalniach i ochrony środowiska . Zdobyte w ostatnich latach doświadczenia przy likwidacji zakładów górniczych wykazały, że szczególne problemy, poza socjalnymi, związane są z wyeliminowaniem zagrożeń wodnych, gazowych i deformacji powierzchni. W artykule sformułowano
tezę, że w polskich czynnych kopalniach brakjest wstępnego programu likwidacji zakładu. Sformułowano zawartość programu likwidacji kopalni, omówiono zasady jej prowadzenia i przedstawiono zagrożenia oraz sposoby postępowania przy likwidacji szybów.

Literatura
[1] Palarski J.: Likwidacja podziemnego zakładu górniczego. Wiadomości Górnicze Nr 6. 1997.
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Liquidation of mines and environmental hazards
Abstract
The pap er describes the generał problems connected wit h the liquidation o f mines. Special
attention was paid to the issues connected with the influence of the liquidated min e on natura!
environment. The main sources and ways o f propagation o f pollution were characterised. The
methods of liquidation of mine workings (shafts) were given. A proposition of transforming
a mine into an underground waste storage was put forward.
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Kazimierz KMAK
W ałbrzyskie

Kopalni c WQgla Kamiennego,

Wałbrzych

Ocena strategii i doświadczenia w procesie likwidacji wałbrzyskich
węgla kamiennego
Słowa

kopalń

kluczowe

Likwidacja kopalń - restrukturyzacja
odpadów- inżynieria środowiska

majątku

- restrukturyzacja zatrudnienia - lokowanie

Streszczenie
Artykuł

zebrane podczas dokonanej likwidacji 3 kopalni węgla
tj. kopalni "Wałbrzych", "Victoria" i "Thorez". Omówiono strategię
zarządów likwidowanych kopalnijak również strategię Wałbrzyskiej Spółki Węglowej, utworzonej
po roku 1993. Przedstawiono cele, określono bariery wdrożeń oraz zebrano doświadczenia. Wiele
uwagi poświęcono warunkom towarzyszącym restrukturyzacji zatrudnienia oraz rezultatom zwolnień. Wskazano też na problemy wymagające dalszych rozwiązań po likwidacji kopalni.

w

przedstawia

doświadczenia

Zagłębiu W ałbrzyskim,

l. Wstęp
Liczące ponad 500 lat Dolnośląskie Zagłębie Węglowe charakteryzuje się bardzo trudnymi
warunkami geologicznymi zalegania złóż węgla i zagrożeniami naturalnymi, uniemożliwia
jącymi szerokie stosowanie mechanizacji robót górniczych. Te przyczyny, oraz wieloletnie zaniedbania inwestycyjne powodowały wysokie koszty eksploatacji, co było podstawą podjęcia
decyzji o likwidacji trzech kopalń : "Wałbrzych", "Victoria" i "Thorez".
Kopalnie te weszły w stan likwidacji z dniem 1.01.1991 r. i do 1.04.1993 r. likwidowane były
indywidualnie. Po tym terminie samodzielne kopalnie połączono w przedsiębiorstwo Wałbrzys
kie Kopalnie Węgla Kamiennego, które samo nie będąc w stanie likwidacji, likwidow ało
wchodzące w jego skład zakłady górnicze. Z dniem 1.09.1999 r. przedsiębiorstwo państwowe
WKWK postawiono w stan likwidacji.

2. Podstawowe zadania zrealizowane przez kopalnie w procesie likwidacji

Po postawieniu kopalń w stan likwidacji realizowały one następujące zadania:
l . Zmniejszającą się, aż do całkowitego zaniku eksplo atację węgla .
Sekcja II

477

School ofUnderground Mining 2000
2.
3.
4.

Likwidację fizyczną zakładów

górniczych.
Restrukturyzację majątku nieprodukcyjnego
Restrukturyzację zatrudnienia.

kopalń .

Realizacja wymienionych zadań przedstawia się następująco :
Ad. l. Po postawieniu kopalń w stan likwidacji, wydobycie węgla wynoszące w 1990 r.
łącznie 4364 t/d węgla wsadowego (koksowego) zmniejszało się w sposób niemalliniowy aż do
całkowitego zaniku. W I kwartale 1994 r. zaprzestano wydobycia w ZG "Victoria" (b. KWK
"Victoria"), do 31.12.1994 r. zakończono wydobycie w ZG "Chrobry" (b. KWK "Wałbrzych"),
a w dniu 30.09.1996 r. zatrzymano wydobycie w ZG "Julia" (b. KWK "Thorez") .
Ad. 2. W procesie likwidacji zlikwidowano wszystkie liczące ok. 254 km podziemne wyrobiska korytarzowe oraz 26 szybów udostępniających złoże, o łącznej głębokości 14,7 km. Szyby
zostały zasypane skałą płonną, bądź melafirem ("Julia" i "Chwalibóg") z wyjątkiem szybu "Pokój", który z uwagi na możliwość budowy w nim ujęcia wody pitnej został zabezpieczony płytą
żelbetową na powierzchni i przekazany gminie. Zlikwidowano i zabezpieczono również wiele
innych ujawnionych wylotów wyrobisk górniczych na powierzchnię . Na terenach przemysłowych kopalń zlikwidowano przez wyburzenie i demontaż zbędną zabudowę. Ogółem zlikwidowano 188 budynków o łącznej kubaturze 476,3 tys. m 3 , oraz 126 znaczniejszych budowli
i urządzeń .
Tereny przemysłowe zajęte pod składowiska skały płonnej - hałdy o początkowej łącznej
pow. ok. 350 ha, poddano intensywnej rekultywacji w kierunku leśnym .
Obecnie na stanie Wałbrzyskich Kopalń pozostaje około 170 ha hałd, z czego ok. l 08 ha
musi być nadal rekultywowana.
Wszystkie posiadane uprzednio stawy osadowe odpadów poflotacyjnych o łącznej pow.
66,0 ha zostały zagospodarowane poprzez przekazanie ich innym podmiotom prawnym.
W l obiekcie tego typu urządzono składowisko odpadów i substancji niebezpiecznych i uciąż
liwych dla środowiska.
Ad. 3. W procesie likwidacji jednym z priorytetowych zadań było zagospodarowanie
majątku nieprodukcyjnego. W drodze zrzeczenia się na Skarb Państwa, a następnie komunalizacji na rzecz właściwych gmin, przekazano wszystkie szkoły i internaty, szpital, ośrodki zdrowia, żłobki i przedszkola oraz większość obiektów i terenów sportowych.
Porlobnie skomunalizowano wiele innych terenów i obiektów potrzebnych gminom do realizacji ich celów, w tym również tereny przemysłowe, po dokonaniu na nich likwidacji obiektów i urządzeń górniczych. Między innymi przekazano w całości zachowany teren przemysłowy
szybu "Julia", na którym staraniem gminy i kopalń tworzone jest Muzeum Górnictwa. Na
utrudnienia wywołane procesem uwłaszczeniowym napotyka przekazywanie na rzecz gmin substancji mieszkaniowej . WKWK posiadały 6322 mieszkania. W wyniku starań oraz utworzenia
spółdzielni mieszkaniowej, ilość administrowanych przez kopalnię mieszkań zmniejszyła się
do 1531.
Kolejnymi formami zagospodarowania majątku jest jego sprzedaż w drodze przetargów publicznych oraz wnoszenie w formie aportów do tworzonych podmiotów gospodarczych.
Na bazie majątku i z udziałem pracowników kopalń utworzono 31 nowych podmiotów gospodarczych, w których utworzono 2531 miejsc pracy (liczonych w momencie tworzenia podmiotów).
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Ad. 4. Górnictwo węglowe w Wałbrzychu dawało zatrudnienie około 20 tys. osób w kopalniach i firmach współpracujących, z tego na początku 1990 r., a więc w okresie decydowania
o likwidacji, kopalnie zatrudniały około 13 tys. osób. W trakcie procesu likwidacji zatrudnienie
w kopalniach systematycznie się zmniejszało i obecnie osiągnęło poziom zaledwie 112 osób.

3. Strategia likwidacji

kopalń wałbrzyskich

w latach 1991-1993

Okres likwidacji kopalń wałbrzyskich można wyraźnie podzielić na dwa etapy, dla których
data ich połączenia w jeden organizm.
Lata 1991-1993 to "uczenie się" likwidacji zarówno przez kierownictwa kopalń, jak i decydentów z przedstawicielami ministerstw włącznie .
W omawianym okresie trzy samodziełnie działające kopalnie wałbrzyskie nadal wydobywały węgiel, ale następowała koncentracja wydobycia w częściach złóż o najbardziej korzystnych warunkach. Na dole kopalń likwidowano całe rejony i pola wydobywcze, szczególnie
te najbardziej oddalone od szybów i najmniej zasobne. Zaprzestano całkowicie robót udostęp
niających, a przygotowawcze ograniczono do niezbędnego minimum.
Na powierzchni w nieznacznym zakresie likwidowano zbędne obiekty powierzchniowe
i oczyszczano tereny przemysłowe, zintensyfikowano natomiast rekultywację hałd i usuwanie
szkód górniczych.
W tym okresie rozpoczęto również porządkowanie praw własnościowych nieruchomości
(uwłaszczenie) co umożliwiło "oczyszczanie" kopalń ze zbędnego majątku socjalnego i rozpoczęcie przekazywania na rzecz gmin szpitala, ośrodka zdrowia, szkół, internatów, przedszkoli
i żłobków . Rozpoczęto również sprzedaż ośrodków wczasowych i innych nieruchomości zbęd
nych dla kopalń. Powołano również w tym okresie szereg nowych podmiotów gospodarczych.
Wśród kopalń wałbrzyskich dała się zauważyć nieco odmienna "filozofia" likwidacji.
Kopalnia "Wałbrzych" przyjęła za priorytetowe m. innymi działania na rzecz ochrony śro
dowiska i tworzenie miejsc pracy w podmiocie wydobywającym i sprzedającym na rynek nowe,
niedoceniane w Polsce paliwo energetyczne - antracyt. Ponadto tworzyła składowisko odpadów uciążliwych i niebezpiecznych, jedyne w województwie.
Kopalnia "Victoria" w maksymalny sposób ograniczała wydobycie węgla , zaprzestając eksploatacji m. in. bogatej, choć oddalonej części złoża w Polu "Witold". Główny wysiłek skierowano tutaj na restrukturyzację majątkową i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, przy
całej niedoskonałości tego procesu, gdyż budowanie nowych podmiotów w tym okresie było
wyzwaniem nie tylko dla osób tworzących nowąrzeczywistość gospodarczą, ale także dla prawników, notariuszy i sądów gospodarczych.
W Kopalni "Thorez", posiadającej przygotowany na szereg lat front wydobywczy w filarze
ochronnym szybu "Julia" zakładano utrzymanie wydobycia z tego filara, przy równoczesnej
likwidacji innych rejonów wydobywczych i zbędnej infrastruktury powierzchniowej . W tej kopalni odkładano na późniejszy okres wydzielanie zbędnego majątku i tworzenie alternatywnych
miejsc pracy.
Różne też były podejścia likwidatorów kopalń do rozwiązywania problemów ekonomicznych.
Proces likwidacji w latach 1991-1993 monitorowany i nadzorowany był przez Państwową
Agencję Węgla Kamiennego w Katowicach. Agencja ta określała również wielkość dotacji
granicąjest
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przyznawanej poszczególnym kopalniom. Ponieważ dotacja była podmiotowa (skierowana na
dofinansowanie ogólnej działalności przedsiębiorstw) nie wymagano sporządzania szczegóło
wych programów i planów działań likwidacyjnych.
Oceniając przebieg likwidacji kopalń w tym okresie należy stwierdzić, że proces ten rozpoczęto bez jakiegokolwiek przygotowania i jak się wydaje wizji dalszego przebiegu i bez rozeznania zagrożeń i skutków likwidacji.
Brak było niezbędnego otoczenia prawnego likwidacji, a zapisy prawa geologicznego i górniczego, ustawy o przedsiębiorstwach państwowych , ustawy o gospodarce gruntami były niedostateczne i ogólnikowe.
O nieprzygotowaniu procesu likwidacji kopalń wałbrzyskich i braku wizji w tym zakresie
wśród decydentów świadczy aż 7 decyzji Ministerstwa wydanych w celu uruchomienia procesu
i nadania mu odpowiedniego toru (nie wliczając kilku innych decyzji dotyczących zatrzymania
wydobycia). Przeważnie te decyzje i ich zmiany były podejmowane z inicjatywy i podpowiedzi
osób kierujących na miejscu likwidacją.
Wypracowywanie procedur likwidacyjnych następowało w trakcie tego procesu, niejako pod
wpływem zdobywanych doświadczeń praktycznych. Wskutek odmiennych uwarunkowań,
a szczególnie małej zasobności państwa, nieprzydatne okazały się zachodnioeuropejskie doświadczenia w restrukturyzacji górnictwa. Wiedza przekazywana przez ekspertów z tych krajów
wzmagała roszczeniowe postawy związków zawodowych, a zarazem była przyczyną frustracji
osób kierujących procesami likwidacji.
Na to wszystko nałożyła się konieczność nowego "ekonomicznego myślenia" i powrót
do reguł zapomnianego i nieznanego szerokiej części społeczeństwa Kodeksu Handlowego.
4. Strategia likwidacji

kopalń wałbrzyskich

po 1993 r.

Począwszy od 1993 r. w sposób ewolucyjny nastąpiła nowa jakość w procesie sterowania
i nadzorowania likwidacji kopalń, rozumiana terazjako restrukturyzacja podmiotów. Utworzona na bazie PAWKnowa jednostka Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa S.A. wymagała odtąd szczegółowych rocznych programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i planów
likwidacji poszczególnych ogniw zakładów górniczych. Były one podstawą przyznania dotacji
na poszczególne zadania likwidacyjne.
Z dniem 1.04.1993 r. samodzielne przedsiębiorstwa pod nazwami KWK "Wałbrzych",
KWK "Victoria" i KWK "Thorez" połączono w jedno przedsiębiorstwo wielozakładowe o nazwie Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego, a zakłady górnicze wchodzące w skład WKWK
otrzymały odpowiednio nazwy:
ZG "Chrobry",
- ZG "Victoria",
- ZG "Julia".
Przedsiębiorstwo WKWK samo nie będąc w likwidacji, prowadziło likwidację wchodzących
w jego skład zakładów górniczych. Taka formuła prawna ułatwiała procesy restrukturyzacyjne
przedsiębiorstwa, a połączenie trzech samodzielnych dotychczas kopalń umożliwiało usprawnienie procesu likwidacji zakładów górniczych, poprzez swobodny przepływ pracowników, materiałów i środków.
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Oczywiście

w początkowym okresie kierownictwo połączonego przedsiębiorstwa musiało
się uporać z trudem scalenia trzech organizmów o odmiennych charakterystykach i tradycjach,
ogarnąć całość majątku, wypracować nową strategię działania i przekonać do niej kilkanaście
organizacji związkowych działających początkowo w przedsiębiorstwie.
Zgodnie z wydawanymi zarządzeniami Ministerstwa Przemysłu i Handlu i obowiązującymi
uregulowaniami prawnymi prowadzona przez Wałbrzyskie Kopalnie likwidacja zakładów górniczych miała być dokonana w sposób kompleksowy i ostateczny, bez możliwości wznowienia
wydobycia węgla w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym.
Aby ten ceł strategiczny osiągnąć kierownictwo Kopalń zdefiniowało i realizowało nastę
pujące cele główne:
A. Restrukturyzacja majątku kopalń poprzez:
- likwidację fizyczną majątku (głównie budynków i budowli, maszyn i urządzeń) nie nadającego się do dalszego wykorzystywania do innych celów,
sprzedaż majątku,

- przekazanie zbędnego majątku jednostkom komunalnym,
- wniesienie majątku w formie aportów do tworzonych podmiotów gospodarczych.
B. Restrukturyzację zatrudnienia poprzez:
skierowanie pracowników do tworzonych nowych podmiotów gospodarczych,
- odejście na osłony socjalne,
- odejście naturalne pracowników na emerytury i renty.
C. Rozwiązanie środowiskowych skutków wielowiekowej eksploatacji poprzez:
- usuwanie szkód górniczych i rekultywację zdegradowanych terenów przemysłowych
i hałd,
- monitorowanie zmian środowiska naturalnego po likwidacji kopalń w zakresie:
- odbudowy karbońskiego poziomu wodonośnego,
- zagrożenia gazowego dla powierzchni i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom.
D. Rozwiązanie spraw pozostałych po likwidacji i wykreśleniu przedsiębiorstwa z rejestru,
a dotyczących :
spraw byłych pracowników, emerytów i rencistów,
usuwania ujawniających się szkód górniczych,
przejęcia nadzoru właścicielskiego nad podmiotami utworzonymi na bazie majątku kopalń,

dalszego dysponowania majątkiem nie zagospodarowanym z różnych przyczyn w procesie likwidacji przedsiębiorstwa.
Doświadczenia wyniesione z przebiegu procesu likwidacji wskazują, że działania "techniczne" są o wiele prostsze i nie nastręczające tylu problemów,jak sprawy związane z całąsferą
socjalną i społeczną. Wnioski dotyczące poszczególnych celów i zadań są następujące:
Ad. A. Restrukturyzacja majątku kopalń.
Prace likwidacyjne zarówno wyrobisk podziemnych, jak i zbędnych obiektów powierzchniowych (budynków, budowli i urządzeń) przebiegały w zasadzie zgodnie z przyjętymi programami. Barierą była tutaj wielkość dotacji przyznawana corocznie na poszczególne zadania.
Szczególnie uciążliwe dla osób kierownictwa było rozstrzyganie przez decydentów o jej wielkości często w połowie, a nawet pod koniec bieżącego roku. Zdynamizowanie procesu likwidacji obiektów powierzchniowych nastąpiło szczególnie po wydzieleniu ze struktur kopalni
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podmiotu wyspecjalizowanego w tej dziedzinie pod firmą "Zakład Usług Budowlanych i Likwidacyjnych" Spółka z o. o.
W likwidacji szybów bardzo korzystne okazało się odstąpienie od murowania tam na wlotach do podszybi i zasypywanie takich odcinków szybu tłuczniem melafirowym, który skutecznie utrzymywał kamień zasypowy w rurze likwidowanego szybu.
Likwidacja obiektów na terenach przemysłowych z całą ostrością ujawniła problem ochrony
obiektów świadczących o rozwoju i kulturze technicznej górnictwa, ujętych w rejestrze bądź
wykazie zabytków. Wszystkie prace likwidacyjne prowadzone były w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na terenach przemysłowych pozostawiono obiekty wpisane do rejestru lub wykazu zabytków będące architektonicznym i krajobrazowym wyznacznikiem dawnej działalności, a szczególnie dominujące w krajobrazie wieże szybowe. Nienaruszone pozostałe zabudowy: niewielkiego terenu szybu "Irena" oraz najbardziej reprezentatywnego terenu przemysłowego szybów "Julia" i "Sobótka", na których tworzone jest Muzeum Górnictwa. Mimo wystąpień i monitów nie został rozwiązany problem sfinansowania kosztów
utrzymania i ochrony obiektów zabytkowych pozostawionych zgodnie z wymogami służb konserwatorskich do czasu ich dalszego zagospodarowania.
Inną istotną barierą w zagospodarowaniu mienia a szczególnie nieruchomości okazał się
proces nabywania praw podczas tzw. uwłaszczenia, tj. uzyskiwania decyzji Wojewody potwierdzającej prawa własności do nieruchomości. Proces ten ujawnił całkowite niedostosowanie prawa do rzeczywistości likwidowanych przedsiębiorstw (np. ustalenie ceny nabycia
od Skarbu Państwa praw do budynków i budowli przez przedsiębiorstwo dotowane w całości
przez Skarb Państwa), zmiany przepisów w trakcie procesu przy znacznym opóźnieniu
opracowania przepisów wykonawczych i instrukcji, przeniesienie organów decyzyjnych
w wyniku reformy administracyjnej. Zauważa się tutaj w ostatnim okresie również nadinterpretację prawa i wyraźną nadgorliwość urzędniczą. O skali problemu może świadczyć
fakt, że WKWK musiały uzyskać około tysiąc takich decyzji. Proces ten nie jest jeszcze zakończony, gdyż w trakcie uwłaszczenia jest części substancji mieszkaniowej, oraz najbardziej trudne i skomplikowane sprawy.
Poważnym utrudnieniem w zagospodarowaniu nieruchomości okazało się niechętne stanowisko gmin wobec propozycji przejmowania nieruchomości przemysłowych i niektórych
obiektów socjalnych i sportowych. Gminy odwlekają przejmowanie mienia nie chcąc tracić
wpływów finansowych z tytułu podatku i brać na siebie kosztów utrzymania nieruchomości.
Należy również stwierdzić, że utrudnieniem w procesie likwidacji mienia była niedostateczna dbałość o nie w poprzednim systemie gospodarczym. Stąd wynikały nieprecyzyjne księ
gowe rejestry majątku, niedopełnianie formalnych wymogów przy zabudowie nieruchomości,
łączeniu bądź wydzielaniu przedsiębiorstw, a także zacieranie praw własnościowych itd.
Wszystkie te niedomagania wymagały żmudnego, długotrwałego prostowania, a wiele zagmatwanych spraw tego typu nadal czeka na załatwienie .
Ad. B. Restrukturyzacja zatrudnienia wałbrzyskich kopalń okazała się dla jego kierownictwa najtrudniejszym zadaniem.
Górnictwo węgla kamiennego w Wałbrzychu przez kilkaset lat było podstawową gałęzią
przemysłu i dającą zatrudnienie ok. 20 tysiącom pracowników (kopalnie i firmy otaczające).
W minionym okresie górnictwo posiadało wysoki prestiż społeczny a miejsca pracy w kopalniach były pewne, co dodatkowo utwierdzała w górnikach realizowana z rozmachem inwestycja
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Wydobywczo Przeróbczy "Kopernik". To wszystko przestało mieć znaczenie dla
górniczych po postawieniu kopalń w stan likwidacji.
Nastąpiła degradacja ekonomiczna pracowników górnictwa, a także upadek prestiżu tego
zawodu w środowisku wałbrzyskim. Tym samym, być może na zasadzie "odreagowania",
problemy górników nie stały się problemem środowiska tj . władz samorządowych i lokalnych
władz państwowych. Ujawnił się tutaj też brak polityki regionalnej państwa.
Frustrację górników powiększał fakt, że związki zawodowe podpisały z Rządem RP porozumienie w październiku 1990 r. w którym wyraziły zgodę na likwidację kopalń pod warunkiem równoczesnego z likwidacją tworzenia nowych miejsc pracy. Tymczasem likwidacja ruszyła i nabrała tempa, natomiast restrukturyzacja regionu nie następowała, a na dodatek
zaczęły upadać w regionie inne tradycyjne branże. Efektu nie przyniosła ani misja Rządu francuskiego, ani powołanie w Wałbrzychu Pełnomocnika Rządu d/s Restrukturyzacji Regionu,
gdyż nie wyposażono go w kompetencje stanowiące i środki finansowe.
Aby problem społeczny rozwiązać Kierownictwo WKWK podjęło trud restrukturyzacji
pt.

Zakład

załóg

wewnętrznej przedsiębiorstwa.
Nadrzędnym

celem tej restrukturyzacji było zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego dla
części pracowników kopalni poprzez zachowanie możliwie największej liczby miejsc pracy
w tych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa, które miały szanse samodzielnego bytu po
jego likwidacji, a także kreowanie zupełnie nowych podmiotów gospodarczych w innych
dziedzinach.
Istotnym utrudnieniem tego procesu była niechęć pracowników górnictwa do podejmowania pracy w spółkach i kurczowe trzymanie się kopalń jako stabilnych i dających gwarancję
przedsiębiorstw państwowych.
Przyczyną

takich zachowań była powszechnie odczuwana w społeczeństwie polskim niedo nowych form gospodarczych-spółek . Szereg spektakularnych afer spowodowało , że
do tych nowych form gospodarczych podchodzono nieufnie, dopatrując się niegospodarności,
"przekrętów", chęci szybkiego wzbogacenia się właścicieli i władz spółek, a zarazem ograniczania praw i przywilejów pracowniczych.
Ponadto restrukturyzacja prowadzona była bez zapewnienia niezbędnych środków finansowych, przyrzekanych już od 1990 r. W efekcie nowe podmioty rozpoczynały działalność
niedoinwestowane i bez potrzebnych na starcie środków obrotowych, co było przyczyną
likwidacji niektórych z nich.
Ostatecznie uzyskano rozwiązanie problemu społecznego Kopalń z zachowaniem spokoju
społecznego i bez zwolnień grupowych dzięki :
- restrukturyzacji wewnętrznej przedsiębiorstwa i tworzeniu miejsc pracy,
- wprowadzeniu systemu osłon socjalnych dla pracowników górnictwa w postaci:
- urlopów górniczych z których skorzystało 735 pracowników,
- zasiłków socjalnych 2-letnich, z których skorzystało 2032 pracowników,
- jednorazowych odpraw pieniężnych, tzw. bezwarunkowych, z których skorzystało
61 pracowników,
- prowadzeniu aktywnych metod przeciwdziałaniu bezrobociu przez Kopalnie, Rejonowy Urząd Pracy i inne instytucje (głównie szkolenia, różnego rodzaju kursy, programy
specjalne, kredyty itp.),
- prowadzeniulikwidacji w dłuższym przedziale czasu.
chęć
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Analiza materiałów statystycznych z lat 1990 - 1999 wykazuje, że likwidacja górnictwa
miała niewielki wpływ bezpośredni na poziom bezrobocia w Wałbrzychu, gdyż bezrobotni, byli
pracownicy kopalń, na przestrzeni lat stanowili od 3,3% do około 6,0% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych przez Rejonowy Urząd Pracy w Wałbrzychu i podnosili stopę bezrobocia w regionie o O, 7 do l ,0%. Należy jednak pamiętać, że likwidacja górnictwa pociągnęła za sobą
konieczność reorganizacji, ograniczenia produkcji a także częstokroć likwidację wielu firm kooperujących. Likwidacja branży dającej podstawę bytu około 1/3 mieszkańców Wałbrzycha
wywołała również znaczny negatywny wpływ na inne dziedziny życia gospodarczego i społecz
nego miasta. Wystarczy wymienić takie dziedziny jak: budżet miasta, handel, stan bezpieczeń
stwa.
Ad. C. Rozwiązanie skutków wielowiekowej eksploatacji w zakresie usuwania szkód górniczych realizowane jest na bieżąco. Barierą w realizacji tego celu jest przyznawanie niewystarczających środków w ramach dotacji.
Mimo zaprzestania wydobycia w 1996 r., geodezyjne pomiary wysokościowe nadal wykazują obniżenia i deformacje powierzchni w niektórych rejonach. Dotychczasowe doświadczenia
i symulacje komputerowe wykazują, że deformacje te można określić jako:
- zanikające, których czas zanikania dla rejonów Wałbrzycha może dochodzić do 6 lat po
zaprzestaniu eksploatacji,
- wiekowe, które będą ujawniać się w dłuższym przedziale czasu (deformacje te nie będą
miały jednak istotnego wpływu na powierzchniowe obiekty budowlane).
W rejonie Wałbrzycha, gdzie pokłady produktywnego karbonu mają wychodnie na powierzchnię możliwe jest pojawienie się deformacji nieciągłych, jak zapadliska, progi terenowe
i szczeliny poeksploatacyjne. Zjawiska te mogą ujawniać się szczególnie w rejonach dokonanej
płytkiej eksploatacji, a także w miejscach dawnych wyrobisk górniczych mających połączenie
z powierzchnią.
Fizyczna likwidacja kopalń i zatrzymanie pomp głównego odwadniania stwarzają warunki
do zapełnienia się leja depresji i odbudowy naturalnego poziomu wód gruntowych.
W Wałbrzychu, gdzie w toku kilkusetletniej eksploatacji doszło do znacznego obniżenia terenu oraz zabudowy trasy dawnych naturalnych cieków wodnych, obecna odbudowa poziomu
wodonośnego może być przyczyną podtopień niektórych rejonów miasta.
Aby temu zapobiec obniżony zostanie poziom zwierciadła wód, z wykorzystaniem do tego
celu starej sztolni "Friedrich - Wilhelm", która dodatkowo zostanie połączona aktualnie drą
żonym przekopem z systemem wyrobisk podziemnych zlikwidowanych kopalń, poprzez szyb
"Chwalibóg". Tempo odbudowy poziomu wodonośnego śledzone będzie w specjalnie wykonanych otworach piezometrycznych.
W zakresie zagrożenia gazowego likwidacja kopalń i związane z tym wyłączenie systemów
wentylacyjnych tworzą dogodne warunki gromadzenia się gazów kopalnianych w wyrobiskach
i otaczającym górotworze, które następnie wypierane są na powierzchnię terenu przez podnoszące się zwierciadło wody.
W rejonie Wałbrzycha badaniami prowadzonymi od 1997 r. potwierdzono realne zagrożenie
gazowe dla powierzchni, a to wymaga dalszych następujących działań :
- wykonania dalszych szczegółowych badań geochemicznych terenu w rejonach zurbanizowanych i określenie występowania zagrożenia,
prowadzenia monitoringu koncentracji CH 4 i C0 2 w wytypowanych miejscach,
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- prowadzenie robót likwidacyjnych lub ograniczających zagrożenie gazowe.
Usuwanie środowiskowych skutków eksploatacji węgla prowadzi obecnie przedsiębiorstwo
Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego. Po zlikwidowaniu przedsiębiorstwa zadania te winny być kontynuowane aż do ich ostatecznego wyczerpania przez ustanowionego "następcę
prawnego". Jednostka ta zasilana z budżetu państwa winna rozwiązywać również zadania wymienione w punkcie C, a także D omawianej strategii działania wałbrzyskich kopalń .

5. Podsumowanie i wnioski
l. Wymienione i opisane cele główne, jakie postawiło przed sobą Kierownictwo Wałbrzy
skich Kopalń Węgla Kamiennego jednoznacznie prowadzą do realizacji celu strategicznego, jakim jest ostateczna i bezpowrotna likwidacja kopalń węgla w Zagłębiu Dolnośląskim .
Obecne zaawansowanie likwidacji wskazuje, że ogarnięto nimi całość procesu i jak się wydaje,
nie należy obawiać się w przyszłości ujawnienia obszarów obecnie pominiętych lub niedocenionych.
2. Oceniając skuteczność działań podjętych w poszczególnych obszarach strategii można
stwierdzić, że w większości były jedyną możliwą formą w warunkach, w jakich znalazły się
wałbrzyskie kopalnie.
Podstawowymi barierami i ograniczeniami były tutaj :
- niedostateczne i nieprzystosowane do likwidowanych przedsiębiorstw uregulowania prawne,
- niewystarczające środki finansowe w toku całego procesu likwidacji, a także niepewność
zasad finansowania i zbyt późne wydawanie decyzji o wielkości przyznanych środków,
- nieprzychylne i niechętne otoczenie, nie rozumiejące i nie przyjmujące do wiadomości
nieuchronność procesu likwidacji kopalń .
3. Likwidacja kopalń (ale też przedsiębiorstw innych branż) winna być starannie przygotowana i poprzedzona dokładnym rozpoznaniem skutków i zagrożeńjakie ona spowoduje wszeroko rozumianym środowisku w sferach:
społecznej,

- infrastrukturalnej ,
- zagrożeń naturalnych.
4. Likwidacja tak dużych przedsiębiorstw jak kopalnie winna być wspólną sprawą i zadaniem dla pracowników likwidowanej firmy, władz samorządu terytorialnego i innych tzw. aktorów lokalnych, oraz władz państwowych .
Sfery działań poszczególnych uczestników tak prowadzonej likwidacji powinny być starannie określone i uwzględniać założenia aktywnej polityki regionalnej Państwa.
5. Doświadczenia państw , które prowadziły lub prowadzą restrukturyzację górnictwa i potwierdzone w Wałbrzychu wskazują, że zadaniem samego górnictwa winno być przede wszystkim sprawne, ekonomiczne i szybkie zlikwidowanie materialnej bazy przedsiębiorstwa.
Tworzenie nowych, alternatywnych miejsc pracy dla zwalnianych pracowników górnictwa lub
innych upadających branż powinno być domeną władz państwowych i samorządowych poprzez specjalnie utworzone agendy i wynikać z aktywnie prowadzonej polityki regionalnej państwa .
6. Likwidacja winna być prowadzona z jasnym, czytelnym i wyprzedzającym określeniem
wielkości i zasad finansowania .
7. Likwidacja przedsiębiorstwa winna być bezwzględnie prowadzona przez stałą, przygotowaną, przeszkoloną i zdeterminowaną grupę pracowników. Ta grupa pracowników winna
Sekcja II

485

School ofUnderground Mining 2000
mieć zagwarantowane bezpieczeństwo socjalne na okres po likwidacji w postaci nowych miejsc
pracy, emerytur itp.
W wałbrzyskich kopalniach niedostatek środków finansowych na firndusz płac i narzucona polityka zatrudnieniowa, zmuszająca do odejścia ludzi mających uprawnienia do emerytur i urlopów
górniczych powodowała, że w zdecydowanej większości kopalnie pozbywały się pracowników najbardziej doświadczonych w prowadzeniu likwidacji. Dodatkowo na to nakładało się desygnowanie
ludzi sprawdzonych i przedsiębiorczych do tworzonych podmiotów gospodarczych, co wynikało
z konieczności zapewnienia sukcesów gospodarczych tym przedsięwzięciom .
8. Górnictwo węgla kamiennego było podstawowym czynnikiem miastotwórczym Wałbrzycha.
Przemysł ten wraz z towarzyszącym mu przemysłem koksowniczym i pochodnym wywoływał zarazem szereg sprzeczności i barier rozwoju, głównie z powodu stosowania w nich przestarzałych
technologii, ograniczania infrastruktury komunalnej i narastania ekologicznych zagrożeń .
Zaniechanie działalności górniczej na terenie miasta Wałbrzycha i okolicznych gmin będzie
eliminować stopniowo te negatywne oddziaływania i zmiany, co nastąpi wskutek:
- zaniku szeroko rozumianych szkód górniczych i negatywnego oddziaływ a nia górnictwa
na środowisko, a zarazem zaniku ekologicznych zagrożeń,
- pozytywnej zmiany krajobrazu miasta wskutek usunięcia zbędnych obiektów wielkoprzemysłowych, rekultywacji hałd i sanacji zdegradowanych terenów,
- powiększenia terenów zielonych,
- możliwości wykorzystania niezabudowanych terenów będących uprzednio pod wpływem eksploatacji górniczej, a także realizacji nowej zabudowy na uwolnionych od działalności
górniczej terenach byłych szybów,
- polepszania stanu miejskiej infrastruktury technicznej , rozwiązania problemu gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi,
- wprowadzenia nowych gałęzi przemysłu i nowych technologii, przyjaznych środowisku
dzięki ustanowieniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- zdecydowanej zmianie wizerunku miasta Wałbrzycha i rejonu wałbrzyskiego z miasta
o szkodliwym i ciężkim przemyśle, na miasto o nowoczesnym przemyśle, czystych technologiach i przyjaznym środowisku .

Evaluation of strategy and experience in the process of liquidation of the
Wałbrzych Mines
Abstract

The paper presents the experience collected during the performed liquidation o f 3 coal min es
in the Wałbrzych region, i.e. "Wałbrzych", "Victoria" and "Thorez". The strategy ofthe management boards of t he liquidated min es in 1991-1993 was discussed as we li as the strategy o f the
Wałbrzych Coal Mines Company, established after 1993. The targets were presented, the
barriers of implementation were determined and the experience was collected. A lot of attention
was devoted to the cond~onings accompanying the restructurisation of employment and the
results of staff layoffs. Also the problems requiring further solutions after the liquidation of
mines were pointed out.
·
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Wytyczne dla pozostawiania szybów jako studni głębinowych
Słowa

kluczowe

Likwidacja kopalń - badania obudowy szybowej - szyb jako studnia
nianie głębinowe kopalń

głębinowa

- odwad-

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono sposoby i metodykę badania szybów pozostawionych dla odwadniania głębinowego. Zaprezentowano konieczne operacje dla przygotowania szybów do odwadniania kopalń po likwidacji oraz sposób przewietrzania studni głębinowych, automatyzację
i monitoring odwadniania likwidowanych kopalń.
l. Wstęp

Likwidacja kopalń w północno-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
jest z koniecznością stałego pompowania dopływającej do nich wody. Wynika to
głównie z konieczności ochrony sąsiadujących kopalń, które są czynnymi zakładami górniczymi, wydobywającymi węgiel kamienny [7] .
Odwadnianie likwidowanych kopalń tradycyjnym sposobem, ze stacjonarnych dołowych
pompowni głównych, w świetle obowiązujących przepisów oraz wymogów bezpieczeństwa,
związana jest z koniecznością utrzymania zakładu odwadniania będącego praktycznie zakładem
górniczym podziemnym. Koszty utrzymania ruchu w takim zakładzie związane z przewietrzaniem, zasilaniem w energię, transportem pionowym (z jazdą ludzi), łącznością, sygnalizacją,
wykonywaniem okresowych przeglądów itp. są bardzo wysokie [4, 7, 8] i wpływają w istotny
sposób na sumaryczny wzrost kosztów likwidacji kopalń.
Taki stan zagadnienia wymusza szukanie alternatywnych rozwiązań, pozwalających obniżyć
znacząco koszty, przy zachowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Propozycją rozwiązań eliminujących znane utrudnienia i niedogodności oraz minimalizującą koszty, jest koncepcja odwadniania głębinowego z zastosowaniem pomp głębinowych umieszczonych w wytypowanym szybach likwidowanych kopalń [4, 7, 8]. Rozwiązania takie są uzasadnione razwiązana
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chunkiem ekonomicznym, w odniesieniu do wszystkich składowych kosztów odwadniania (wydajność pompowania, energochłonność, wysokość pompowania, utrzymanie koniecznych
wyrobisk, minimalizacja zatrudnienia, bezpieczeństwo, likwidacja zbędnej infrastruktury towarzyszącej odwadnianiu z pompowni dołowych) po likwidacji kopalni [4]. Z uwagi na konieczność długiego (kilkudziesięcioletniego) okresu bezawaryjnej pracy głębinowego systemu
odwadniania, wybór szybu, jego przygotowanie do odwadniania głębinowego oraz wyposażenie
w pompy, rurociągi, układ automatyki, monitoringu i sterowania musi być przedmiotem szczególnej analizy, mającej na celu podjęcie właściwych decyzji zarówno z punktu widzenia technicznego jak i ekonomicznego.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono najważniejsze zdaniem autorów wytyczne, które
powinny być uwzględnione dla skutecznej, technicznie uzasadnionej i korzystnej ekonomicznie
realizacji odwadniania głębinowego po likwidacji kopalni.

2. Wykorzystanie szybów do odwadniania po likwidacji kopalni
Poropowanie wody po likwidacji kopalni, przy użyciu pomp głębinowych, zainstalowanych
w szybie, jest maksymalnym uproszczeniem systemu odwadniania eliminującym jednocześnie
konieczność pracy ludzi pod ziemią [4, 7].
2.1. Zakres

badań

i oceny stanu szybu

Wykorzystanie szybu w likwidowanych kopalniach do odwadniania głębinowego, z uwagi
wymaga odpowiedniego zabezpieczenia obudowy
eliminującego ewentualne awarie i zagrożenia dla instalacji odwadniających (pompy, rurociągi,
czujniki systemu monitoringu). Wybór metody zabezpieczania musi być poprzedzony badaniami, określającymi aktualny stan i nośność obudowy oraz wymagany racjonalny zakres prac zabezpieczających (3, 6, 7, 11]. Zakres i kolejność postępowania przy badaniach obudowy szybu
przedstawiono na schemacie (rys. l).
Szczegółowy zakres, metodykę i sposoby badań obudów szybowych przedstawiono w pracach [6, 7, 9, 10, 11]. Podstawowe znaczenie mają dwie grupy badań:
- badanie korozji obudowy,
- badanie parametrów fizykomechanicznych, głównie wytrzymałościowych oraz stanu
konstrukcji obudowy (pęknięcia, szczeliny itp.).
Dokumentację stanu makroskopowego obudowy przedstawia się na rysunku rozwinięcia obmurza [7]. Na tabeli l przedstawiono legendę do rysunku rozwinięcia obmurza. Wykonanie
oceny makroskopowej stanowi podstawę do podjęcia decyzji o rodzaju, zakresie i lokalizacji
dalszych badań szczegółowych .
Badania parametrów fizykomechanicznych, głównie wytrzymałościowych oraz defektoskopię można wykonywać stosując takie same metody pomiarowe. Różne są natomiast układy
punktów pomiarowych i związki z parametrami określonymi [l, 6, 7, l 0]. Badania takie mają na
celu określenie normowych parametrów wytrzymałościowych materiału, pozwalając na obliczenie nośności obudowy oraz jej stateczności zgodnie z wymaganiami normowymi [7, 9, l O, II]:
na

prognozowaną wieloletnią eksploatację

wytrzymałość średnią,

488

wytrzymałość gwarantowaną- minimalną,

Section II

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

Nośność

obudowy

l
l
l

fizykomechanicznych

l

(wytrzymałościowych)

ll
l

,---,-----------------~-_,

lL.

_____

l
Badanie istniejącego · metody trepanoC'(lne
Sto~ . .
. •
~~a"..ęzen
t
l
_J. _ _ s_:u_:~ze.:.
~~od_:uH.:d~::-e_~~~w~

5
__

Rys. l. Zakres i kolejność postQPOwania przy badaniach obudowy szybu, przewidzianego do odwadniania głębinowego
Fig. l. Rangc and order o f shaft Iining cxamination, intendcd to be draincd

Tabela l. Legenda do rysunku rozwinit;cia obmurza szybu
Tablc l. Legend for thc shaft-lining chart
Oznaczenie stanu makroskopowego obmurza
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-Otwory w obudowie (ozn. liczbowe jak przy uszkodzeniach)

- Otwór na całą grubość obudowy "g"
- Korozjo powierzchniowa
(cyfry określają głębokość korozji [cmJ)
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Tabela 2. Badania kamiennych obudów szybowych
Table 2. Testing of the stone shaft-lining

BADANIA KAMIENNYCH OBUDÓW SZYBOWYCH
Rodzaj

Sposób realizacji
-schematy

badań

2

l.

Ocena
makroskopowa

2.

Pobieranie próbek
obmurza

Cel

3

4

l. szkice
2. plan rozwinięcia obmurza
z naniesionym stonem
3. dokumentacjo folograficzna
4. pobranie narostów i osadów
zabudowy

- przygotowanie danych do
badań

- analizo i oceno wycieków
- analizo ewentualnych
produktów korozji
- Badanie =trz:moło.ści

;A:~~~

l3_l2J11
!
R.

; R,.

l

. \.?.'!.V:.·

.

~-

&~.L-~~- J

-"

- Badanie korozji na
głębokości k1 +b

o

3.

badań

różnej

wytrzymałości

Badania

Badanie

nieniszczące

Bodanie ew. korozji
powierzchniowej o małym
zasięgu do 4 cm

a} -powierzchniowe
l - skierometryczne

-

Głębokość pęknięć

(z ograniczeniami)

2 - ultradźwiękowe

Grubość

obudowy
(z ograniczeniami)

b)

Badanie zmian

-wgłębne

otworowe

4.
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Penetracja
kamerą TV
w otworach

wytrzymałości

wzdłuż grubości

obudowy

Badanie zasięgu skorodowania
- głęboka korozja

TV

D

Lokalizacjo i obserwacjo pustek.
szczelin i spękań
Obserwacja zasięgu
i parametrów spękań
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wytrzymałość charakterystyczną,
wytrzymałość obliczeniową.

Sposób postępowania i metody analizy w przypadkach standartowych określają instrukcje
Instytutu Techniki Budowlanej Warszawa. Natomiast w przypadku obudów murowych, niemonolitycznych badania należy wykonać indywidualnie odrębnie określając wytrzymałość
elementów oraz wytrzymałość zaprawy, a następnie wytrzymałość muru. Obliczone parametry
wytrzymałościowe muszą uwzględniać występujące osłabienia materiału oraz uszkodzenia powierzchniowe i wewnętrzne konstrukcji. Przy występowaniu korozji powierzchniowej należy
wykluczyć metody skierometryczne ze względu na możliwe błędy. Ponieważ metody nieniszczące lub półnieniszczące należą do metod empirycznych, niezbędne jest skalowanie przyjmowanych modeli teoretycznych wynikami badań laboratoryjnych próbek pobranych z obudowy. Celowa jest weryfikacja miejsc o szczególnie zróżnicowanych parametrach. Grubość
obudowy oraz głębokie procesy korozyjne określa się wykonując przewiercenia umożliwiające
równocześnie obserwację górotworu za obudową systemem minikamer telewizyjnych. Badania
nowymi systemami aparatury ultradźwiękowej do pomiaru grubości konstrukcji, mogą być wykonywane na zasadzie indywidualnej i powinny być weryfikowane dla różnych warunków.
H
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Rys. 2.

Przykładowy układ

siatki pomiarowej dla realizacji

D
badań nieniszczących

Fig. 2. Sampic ofmeasuring net for non dcstructive cxaminations
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W wyniku wielu pomiarów obudów starych szybów metodami nieniszczącymi weryfikowanymi
warunkach hydrogeologicznych oraz o różnym stopniu destrukcji stwierdzono, że najczęściej występują pewne typowe układy uszkodzeń charakterystyczne dla obudowy murowej oraz
inne typowe dla obudowy betonowej. Oba powstają w wyniku oddziaływania przesączających się
zmineralizowanych wód przez obudowę oraz spływających po powierzchni, gdzie procesy korozyjne są dodatkowo stymulowane warunkami panującymi w szybach, takimi jak depresja wentylatorów, przepływ powietrza i ruch naczyń wyciągowych. Najczęściej spotykany schemat niszczenia
obudów murowych szybu procesami korozyjnymi, przedstawiono w pracy [7, 10).
Dla określenia parametrów i zasięgu uszkodzeń obudowy murowej lub betonowej, proponuje się stosowanie badań oraz zasady pomiarów pokazane w tabeli 2. Na rysunku 2 pokazano
przykładowy układ siatki pomiarowej dla realizacji badań nieniszczących.
w

różnych

2.2. Przygotowanie szybu do odwadniania

głębinowego

Kolejność operacji dla przygotowania szybu do odwadniania głębinowego przedstawiono
w tabeli 3. Ten zakres operacji musi być poprzedzony analizą [4, 7, 8], w wyniku której wybrany
zostaje szyb spełniający wymagane oczekiwania i założenia.

Tabela 3.
Tablc 3. Set of thc proparatory works
Operacja
Wykonanic

badań

obudowy szybu

Wymagany zakres podstawowych robót
-

Likwidacj a wyrobisk w rejon ic filara
szybowego powyżej planowanego
poziomu Justra wody

-

Zabezpieczenie wyrobisk wiclkogabarytowych (podszybia, komory przyszybowc) poniżej poziomu zatopienia

inwentaryzacja uszkodzeń obudowy;
inwentaryzacja wycieków, przesączeń z analiz ą ewentualnej sufozji;
ocena rodzaju i zasiQgu korozji;
badania defektoskopowe;
badania parametrów mechanicznych materiału obudowy;
ocena stateczności obudowy;
określenie odcinków obmurza, wymagających zabezpieczenia lu b
wymiany.
podsadzenie i zamurowanie wlotów i kanałów;
podsadzenie i otamowanie podszybi i wyrobisk w filarze szybowym.
budowa stosów;
kotwienie;
naprawa obudów monolitycznych.

Projekt remontu i zabezpieczenia
obmurza

-

likwidacja otworów i ubytków w obudowie;
w strefach wypływów;
wzmocnienie obudowy.

Przygotowanic szybu do pompowania

-

ocena stanu technicznego zbrojenia;
ewentualne wyzbrojenie szybu;
montaż agregatów głQbinowych, ruroci ągów, kabli
oczujnikowanic dla potrzeb monitoringu.

-

likwidacja urządzeń wyciągowych;
ewentualny montaż wyciągu awaryjnego.

-

wykonanic pokrywy

głębinowego

Likwidacja urządzeń
Likwidacja
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wejść

wyciągowych

i zamknięcie szybu

drenaż

żelbetowej

zasilających ,

z otworami technologicznymi.
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Proponuje sil( montaż pomp gł((binowych z silnikami na samonośnym rurociągu odwadniającym, jako rozwiązanie proste, bezpieczne i łatwe w realizacji przy użyciu dostępnego
sprzętu. Ponadto w przypadku konieczności wyciągania pompy na powierzchnię, stosunkowo
krótki czas realizacji całości przedsięwzi((cia.
Remonty i naprawy obudowy szybowej.
Ze względów technicznych oraz bezpieczeństwa wyzbrojenie szybu oraz rekonstrukcja obudowy szybowej winna być przeprowadzona przed zabudową agregatów głębinowych za pomocą
ogólnie stosowanych technologii w tym zakresie.
W późniejszym okresie w trakcie eksploatacji agregatów pompowych doraźne i awaryjne roboty naprawczo-montażowe mogą być przeprowadzone przy pomocy pomocniczego wyciągu
stałego lub przewoźnego w oparciu o dokumentację techniczną i zezwolenie po spełnieniu wymogów przepisów §590-§616 Rozporządzenia MPiH z dnia 14 kwietnia 1995 roku.
Kontrola obudowy szybu i jego wyposażenia.
W przypadku pozostawienia szybów do celów związanych z prowadzeniem odwadniania
zgodnie z § 199 pkt 2 Rozporządzenia MPiH z dnia 14 kwietnia 1995 roku obudowa szybu powinna być co najmniej raz na kwartał kontrolowana przez osobę wyższego dozoru górniczego
wyznaczona przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
Kontroli obudowy szybowej można dokonać następującymi sposobami:
- za pomocą stacjonamego urządzenia wyciągowego w przypadku pozostawienia go w szybie,
- za pomocą wyciągu pomocniczego stałego lub przewoźnego,
- za pomocą przewoźnego wyciągu ratowniczego z wciągarką 8650 z CSRG w Bytomiu
na zasadach akcji ratowniczej. W tym przypadku należy opracować szczegółową "Instrukcji(
przeprowadzania prac na zasadach prowadzenia akcji ratowniczej",
- za pomocą kamery przemysłowej opuszczanej z powierzchni do poziomu wodnego za
pomocą wciągarki . Zastosowanie kamery do kontroli obudowy wymaga uzyskania zezwolenia
właściwego organu państwowego nadzoru górniczego.
W przypadku dobrego stanu obudowy szybu zgodnie z §817 Rozporządzenia MPiH z dnia
14 kwietnia 1995 r. można wystąpić z wnioskiem do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od wymogów § 199 pkt 2 polegającego na rozciągnięciu
okresowych kontroli obudowy szybu w czasie np . l x na X roku lub l x na rok.
2.3 . Przewietrzanie

według

pracy [2, 5, 7]

W przypadku konieczności kontroli szybu, rurociągów w szybie, konserwacji, naprawy lub
wymiany pomp głębinowych, szyb (studnia głębinowa) w czasie prowadzenia tych czynności
powinien być przewietrzany przy pomocy wentylacji lutniowej tłoczącej. W tym przypadku konieczne jest zastosowanie lutni metalowych o skręcanych kołnierzach. Wentylator będzie zabudowany na powierzchni, a jego dobór opierać się musi na zapewnieniu odpowiednich
warunków przewietrzania określonych przepisami. Podczas wykonywanych prac zapewnione
musi być doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza z uwagi na temperaturę, wilgotność
i prędkość przepływu powietrza a przede wszystkim na skład powietrza. Na rysunku 3 przedstawiono ideowy schemat przewietrzania szybu studni w przypadku wentylacji lutniowej tłocząc~j.
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l
l
H

l

J
l-

Rys. 3. Schemat przewietrzania szybu-studni
szyb, 2 - poziom wody w szybie, stanowiący umowne czoło przodka, 3 - zamkniQcic szybu, 4 - pomost,
5 - metalowy lutniociąg 600 mm, 6 - wentylator WLE-603A/l , F - pole przekroju poprzecznego szybu,
H - g!Qbokość szybu

Fig. 3. Schcma ofshaft-wcll ventilation
l - shaft , 2 - watcr Ie vel in thc shaft, 3 - li d o f the shaft, 4 - platform, 5 - metal vcntiłation pipc-linc,
600 mm, 6 - fan WLE-603a/l, F - arca ofthc horizontał cross scction ofthc shaft, H- dcpth ofthc shatl

Przepisy stanowią, że prędkość powietrza na całej długości szybu-studni powinna wynosić
co najmniej O, 15 m/s. Jednak mając na uwadze, że prace będą miały charakter kontrolny ikonserwacyjny nie związany ze stałym przebywaniem pracowników w szybie-studni, możliwe jest
odstępstwo od tego warunku. Jednak należy zapewni ć utrzymanie odpowiedniego składu powietrza określonego przez dopuszczalne zawartości gazów oraz właściwe warunki klimatyczne.
Należy również zaznaczyć , że odstępując od warunków zachowania minimalnej prędkości powietrza narzuca się warunek stosowania lutni metalowych z kołnierzami oraz wentylatora o typoszeregu minimum WLE-600.
Dokonano założenia , że przed wejściem do szybu-studni konieczne jest wcześniejsze uruchomienie wentylatora tak, aby zapewnić co najmniej 5-ciokrotną wymianępowietrza w szybie- studni.
2.4. Monitoring pompowni

głębinowej

w szybie

Z uwagi na bezosobowy system głębinowego odwadniania kopalń po likwidacji istnieje koprowadzenia pełnego monitoringu i automatyki procesu odwadniania.

nieczność
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Układ
żony

automatyki, monitoringu, kontroli, sterowania i wizualizacji powinien być wyposaw:
czujniki do kontroli i automatyzacji pracy pomp głębinowych, poziomu lustra wody itp.,
sterowniki lokalne,
sieć transmisyjną dla systemu sterowania, monitoringu, zbierania danych i wizualizacji,
centralną dyspozytornię .

Taki układ należy dostosować do warunków i parametrów występujących w poszczególnych
punktach odwadniania. Układ powinien zapewnić kompleksową optymalizację i wizualizację
pracy pompowni głębinowych. Wskazane jest, aby układ wyposażyć w tzw. progową sygnalizację wizualno-dźwiękową informująca o każdej nieprawidłowości pracy systemu odwadniania
oraz żeby sterowanie i wizualizacja odbywały się zdalnie z dyspozytorni , w którą powinien być
wyposażony system odwadniania.
W celu automatyzacji pracy pompowni głębinowej należy stosować czujniki:
- ciśnienia,
- przepływu,
- położenia zasuw,
- poziomu lustra wody z określeniem min. i max. z sygnalizacją alarmową.
Każdy agregat głębinowy powinien być wyposażony w czujniki :
- temperatury uzwojeń,
- drgań pompy,
- poziomu pompowanej wody.
W szybach w zależności od warunków proponuje się zastosowanie czujników kontrolujących skład atmosfery, ze szczególnym uwzględnieniem czujników: O, CO,C0 2 , CH 4 . Wskazane jest kontrolowanie parametrów elektrycznych pracy pomp głębinowych: moc czynna, moc
bierna, prąd , napięcie .
Układ automatyki, monitoringu, wizualizacji i sterowania powinien:
- zapewnić łagodny rozruch agregatów głębinowych,
- optymalizować pracę agregatów głębinowych w celu zapewnienia minimalnego zużycia
energii i urządzeń,
- sygnalizować każde zagrożenie i zakłócenie w pracy systemu, co pozwoli na skuteczne
przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom,
- ograniczyć do minimum ilość obsługi,
- odwzorowywa ć parametry pracy agregatów głębinowych wymagane przepisami oraz
wynikające ze wskazań producenta agregatów głębinowych .
Układ automatyki, monitoringu, wizualizacji i sterowania powinien być dopuszczony do stosowania w podziemnych zakładach górniczych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego
oraz być zgodny z przepisami Rozporządzenia MPiH oraz przepisami dotyczącymi budowy
urządzeń elektrycznych.
3. Podsumowanie

Wykorzystanie w docelowym odwadnianiu zlikwidowanych kopalni odwadniania głębino
wego przyczyni się do istotnego obniżenia kosztów pompowania wody dołowej , przy jednoczesnym uproszczeniu technologii i gwarancji bezpieczeństwa .
Sekcja II

495

School ofUnderground Mining 2000
Przystosowanie szybów do pełnienia funkcji pompowni głębinowych wymaga rzetelnej
oceny stanu ich obudowy i zbrojenia, co w perspektywie przyczyni się do długotrwałej bezawaryjnej pracy.
Wybór sposobu zabezpieczenia obudowy szybu należy poprzedzić koniecznym zakresem
badań wg przedstawionych w opracowaniu schematów i wytycznych.
Kolejność operacji dla przygotowania szybu do odwadniania głębinowego przedstawione
w tabeli 3 pozwala na planowe działania, co w konsekwencji obniża koszty sumaryczne likwidacji kopalni.
Przedstawiony sposób doraźnej wentylacji szybu może być z powodzeniem stosowany
w praktyce gwarantując konieczne wymogi bezpieczeństwa.
Przedstawione wytyczne dla monitoringu i automatyzacji odwadniania głębinowego stanowią gwarancję ciągłej kontroli i możliwości sterowania tym złożonym procesem.
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Recommendations for shafts to be left as depth wells
Abstra et

In the article, ways and method of shafts examinations for depth drainage purpose are presented. It is pointed out the necessary operations for shafts preparations for mine drainage after
its liquidation. Method of ventilation the depth well, automation and drainage monitoring of
mines were defined.
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Czeladź

Problemy odwadniania w likwidowanych kopalniach oraz praktyczne
i ekonomiczne aspekty wynikające z zastosowania pomp głębinowych
Słowa

kluczowe

Likwidacja kopalń- odwadnianie likwidowanych

kopalń

-pompy głębinowe

Streszczenie
Likwidacja kopalń stwarza wiele problemów. Jednym z ważniejszych jest konieczność
pompownia wód, dopływających do wyrobisk górniczych po likwidacji kopalni, w celu
niedopuszczenia do powstania zagrożenia wodnego dla sąsiadujących kopalń czynnych. Ze
względu na znaczne koszty pompowania wód ponoszone aktualnie oraz prognozowany bardzo
długi okres odwadniania istnieje pilna potrzeba modernizacji systemów odwadniania. Zakłada
się zastosowanie nowoczesnych wysokowydajnych i energooszczędnych agregatów głębino
wych w różnych układach technologicznych. W wyniku takich przedsięwzięć wysokie koszty
związane z inwestycjami zostaną szybko zrekompensowane niskimi kosztami eksploatacyjnymi, przy gwarancji bezpieczeństwa dla kopalń sąsiednich z jednoczesną eliminacją obecności
ludzi na dole likwidowanych kopalń.
stałego

l.

Wstęp

Przemiany społeczne i polityczno-gospodarcze w Polsce spowodowały konieczność skierowania górnictwa węglowego na tory gospodarki rynkowej. Dotyczyło to zwłaszcza nowego
podejścia do określenia zapotrzebowania polskiej gospodarki na węgiel kamienny, rentowności
czynnych kopalń, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu likwidacji kopalń trwale nierentownych i związanych z tym problemami prawnymi, społecznymi, finansowymi, technicznymi
i ochrony środowiska.
Specyfika górnictwa podziemnego wymusza konieczność bieżącej likwidacji zbędnych wyrobisk eksploatacyjnych i korytarzowych. W trakcie prowadzenia działalności wydobywczej
w miarę eksploatacji pokładów węgla przyrasta ilość zbędnych wyrobisk korytarzowych, przeSekcja II
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kopów, szybów i szybików. Utrzymywanie zbędnych obiektów górniczych wpływa niekorzystnie na koszty przedsiębiorstw stąd potrzeba zorganizowanej ich likwidacji. W tym zakresie
podjęto decyzje o całkowitej likwidacji (tab. l) oraz łączeniu kopalń (tab. 2).
Rozmieszczenie kopalń w GZW z zaznaczeniem kopalń likwidowanych całkowicie i czę
ściowo przedstawiono na rysunku l.

Tabcła

l . Zestawienic

kopalń kończących

wydobycie i likwidowanych w latach 1993- 2002

Tablc l. Callcction of the minc cnding production and undcr liquidation in 1993- 2002
Nazwa kopalni

Lp.
l
2
3

ZG "Victoria" w KWK

KWK "Victoria")

ZG "Chrobry" w KWK

(była

KWK

4

KWK "Saturn"

5

KWK "Pstrowski"
KWK

"Wałbrzych ")

M-300

8

KWK "Siemianowice"
ZG "Julia" W KWK

(była

1994
1995

1996

KWK "Thorcz")

Ił

KWK "Jowisz''

12

KWK "Sosnowiec"

13

ZWP Antracytu

15

1993

KWK"Żory"

9

14

wydobycia

" Paryż"

7

lO

za kończenia

KWK" Barbara-Chorzów"

6

500

(była

Rok

1997

1998

KWK "Grodzice"
KWK

"Porąbka-Kiimontów"

16

KWK "Morcinck"

17

KWK "Gliwice"

18

KWK "Niwka-Modrzej ów"

19

KWK "Jaworzno"

20

ZG ,.Rozalia"

21

KWK "Sicrsza"

od Ol. l O. 1999

22

KWK "Nowa Ruda"

2000

23

KWK

do30.09.1999

"Dębieńsko"

24

KWK .,Czeczot!''

25

ZG "Wojkowicc"

26

ZG "Jadwiga"

27

KWK "Jan Kanty"

28

KWK "Powstańców Śląskich" (Bytom l)

29

KWK "Andaluzja" (ZG "Brzeziny") ·

2001

2002
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Tabela 2. Kopalnie GZW

połączone

w latach 1993-1999

Table 2. Mincs in GZW connected in 1993- 1999

Łączone

Lp.

kopalnie

Data

połączenia

Aktualna nazwa kopalni

Data zakończenia wydobycia
i cz<;.ściowej likwidacji

l

Centrum-Szombierki

01.09.1993

Centrum-Szombierki

2

Jastrz<;.bic-Moszczenica

06 .10.1994

JAS-MOS

3

Chwałowice-Rymer

01.03.1995

Chwałowiec

Rymcr -

1999

4

Pokój-Wawcl

01.07.1995

Pokój

Wawel -

1997

5

Polska-Wirek

01.11.1995

Polska- Wirek

6

l Maja-Marcel

04.12.1995

Marcel

Marcel -

7

Katowicc-Klcofas

01.07.1996

Katowice-Klcofas

Katowice -

8

Miechowiee-Bobrek

01.01.1997

Bobrek-Miechowiec

Szombierki -

1996

Moszczcnica- 2000

Polska - 2000
2000
1999

Miechowiec- 1999

Analiza rysunku l pozwala zauważyć bliskie sąsiedztwo likwidowanych kopalń z czynnymi
górniczymi. Stan taki wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na odwadnianie zarówno w okresie likwidacji, jak również po jej zakończeniu [2, 3, 8, 9, l 0].
zakładami

2. Problemy odwadniania w kopalniach likwidowanych

rl'

]

l

l

j

l

l

11

Postawienie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w stan likwidacji stworzyło dla
górnictwa wiele problemów natury technicznej. Jednym z ważniejszych zagadnień jest
konieczność stałego pompowania wód dopływających do wyrobisk górniczych po likwidacji kopalni w celu niedopuszczenia do możliwości powstania zagrożenia wodnego dla kopalń sąsied
nich- czynnych zakładów górniczych, jak również w określonych sytuacjach, dla powierzchni
terenu i usytuowanych na niej obiektów.
Biorąc pod uwagę liczne bezpośrednie i pośrednie połączenia wyrobiskami, poprzez zroby
zawałowe i podsadzkowe, a także kontakt hydrauliczny przez spękany górotwór w filarach pomię
dzy sąsiednimi kopalniami, można stwierdzić, że kopalnie po ich likwidacji i ewentualnym zatopieniu będą stanowić potencjalne źródło zagrożenia wodnego dla czynnych kopalń sąsiednich.
Zaniechanie pompowania wody w likwidowanych kopalniach spowoduje ich systematyczne zatapianie wodą z dopływów naturalnych oraz podnoszenie się zwierciadła wody do
rzędnej najniższego połączenia z kopalnią sąsiednią, gdzie istnieje możliwość grawitacyjnego jej przepływu.
Na przyjęcie zwiększonego dopływu wody z kopalń likwidowanych większość kopalnianych systemów głównego odwadniania kopalń czynnych nie jest przygotowana.
W wyniku przeprowadzonej analizy [9, l O] można stwierdzić, że kopalnie chcąc przyjąć dodatkową ilość wody z likwidowanych kopalń oraz spełnić wymogi obowiązujących przepisów,
musiałyby zainwestować w budowę, względnie rozbudowę systemów głównego odwadniania
na poziomach niższych, co z punktu widzenia inwestycyjnego jest bardzo kosztowne i ekonomiczme nieuzasadnione. Przedstawione fakty potwierdzone zostały opiniami i analizami
branży
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naukowców, specjalistów i praktyków zajmujących się problemami zagrożeń wodnych w górnictwie [2, 8, 9].
W celu prowadzenia prawidłowego , zgodnego z obowiązującymi przepisami, odwadniania
w likwidowanych kopalniach utrzymuje się szereg wyrobisk górniczych, obiektów i urządzeń,
które dla odwadniania są niezbędne . Należą do nich wyrobiska poziome i pionowe, stacje wentylatorów głównych, pompownie głównego odwadniania, rozdzielnie główne, urządzenia wyciągowe z przynależnymi obiektami (wieże szybowe, budynki maszyn wyciągowych i nadszybi)
oraz budynki socjalne. Utrzymanie i właściwe funkcjonowanie wymienionych obiektów
i urządzeń pociąga za sobą konieczność zatrudnienia pracowników na stanowiskach pracy wymagających stałej obsługi oraz ponoszenia wysokich nakładów eksploatacyjnych na ich utrzymanie. Należy nadmienić, że większość obiektów i urządzeń z uwagi na zły stan techniczny, spowodowany wieloletnią eksploatacją, wymaga gruntownej przebudowy i modernizacji. Pociąga
to konieczność poniesienia dodatkowych nakładów na ten cel.
Przykładową zbiorczą charakterystykę, dla pięciu likwidowanych kopalń: "Saturn", "Paryż", "Sosnowiec", "Grodziec" i "Porąbka-Klimontów" (będących w zasadzie "zakładami odwadniającymi"), uwzględniającą ilość obiektów i urządzeń oraz zatrudnienie wg stanu na
30.06.1999r. przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Charakterystyka techniczna "zakładów

odwadniających"

(stan na 30.06.1999 r.)

Tablc 3. Tcchnical charactcristic of "thc drainagc company" (stale for 30.06.1999)
Nazwa zakładu
Lp.

l

Wyszczególnienie obiektów

10315

7249

3090

20400

Porąbka-

-Klimontów

razem

4000

45054

pionowe (szyby)

szt/mb

4/1087

2/549

2/930

2/1028

2/1040

12/4634

z urządzeniem

wyciągowym

szt/mb

2/562

2/549

2/930

2/ 1028

2/1040

10/4109

-

bez urządzenia

wyciągowego

szt/mb

2/525

-

-

szt

2

l

l

szt

l

l

-

szt

l

-

Stacje wentylatorów
przewietrzania:

2/525

-

l

l

l

l

-

l

6
4
2

-

główne:

szt

5

3

3

3

4

powierzchniowe

szt

2

l

2

l

2

8

szt

3

2

l

2

2

10

-dołowe

Pompownic głównego
odwadniania:
-ilość

-

-

głównego

powierzchniowe

Rozdzielnic
-

5

mb

Sosnowiec Grodziec

-

- dołowe

4

Paryż

-

-

3

Saturn

(kopalnia)

Wyrobiska:
-poziome

2

odwadni ającego

Jcdn. m.

pomp

wielkość dopływu

Zatrudnienie

Sekcja II

wody

18

szt

4

l

l

2

2

lO

szt

20

5

Ił

7

10

53

10,5

5,0

m3/min
osób

35,5
160

13,8
90

142

163

5,1
160

69,9
715

503

School of Underground Mining 2000
Ponadto w "zakładach odwadniających" oprócz zagrożenia wodnego wystąpić może wyciskanie gazów (CH 4 , C0 2), w trakcie zatapiania poziomów niższych, powodując zagrożenia dla
pracowników obsługujących systemy odwadniania na dole.
Mając na uwadze przedstawione fakty, względy bezpieczeństwa i warunki ekonomiczne
wskazane jest maksymalne uproszczenie istniejących systemów odwadniania likwidowanych
kopalń oraz wyeliminowanie zatrudnienia ludzi pod ziemią.
Taki model można osiągnąć przez zastosowanie do odwadniania pomp głębinowych, zabudowanych w przygotowanych do tego celu szybach spełniających rolę studni głębinowych. Rozwiązanie to polega na zastąpieniu odwadniania stacjonarnego, wymagającego utrzymania załogi
dołowej i wielu obiektów towarzyszących, pompami głębinowymi i zatopieniu likwidowanych
kopalń do ustalonych bezpiecznych rzędnych przy prowadzonym pełnym monitoringu ilości
pompowanej wody oraz poziomu lustra wody.
Przykładowy sposób odwadniania za pomocąpomp głębinowych przedstawiono na rysunku 2.
Schemat objaśnia współpracę dwu pomp głębinowych w układzie szeregowym; 3 -pompa
głębinowa zatopiona pionowo; 4 -pompa głębinowa zainstalowana poziomo.

Rys. 2. Schemat odwadniania za pomocą pomp głębinowych
l -szyb-studnia głębinowa, 2 - rurociąg tłoczny, 3 - pompa głębinowa z silnikiem, zainstalowana pionowo,
4 - pompa głębinowa z silnikiem, zainstalowana poziomo, 5 - pomost, 6 - poziom lustra wody
Fig. 2. Drainage schema with dcpth pumps
l - shaft- dcpth wełl, 2 - pumping pipclinc, 3 - dcpth pump with verticałly installed cngine,
4 - depth pump with horizontally installed enginc, 5 -platform, 6 - water levcl
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3. Sposoby odwadniania likwidowanych

kopalń

Można wymienić następujące sposoby odwadniania kopalń likwidowanych i po okresie ich
likwidacji:
- pozostawienie kontrolowanych połączeń hydraulicznych z sąsiednimi kopalniami czynnymi i skierowanie wody do ich czynnych systemów odwadniania,
- zamknięcie tamami lub wodoszczelnymi korkami izolacyjnymi wyrobisk mających
połączenie z kopalniami sąsiednimi i odwadnianie z minimalnej głębokości nie stwarzającej zagrożenia wodnego dla tych kopalń oraz powierzchni terenu,
- prowadzenie odwadniania poniżej głębokości niebezpiecznego połączenia hydraulicznego z kopalnią sąsiednią:
- odwadnianie wg istniejącego w likwidowanej kopalni systemu odwadniania.
Przed przystąpieniem do likwidacji kopalń należy dokonać szczegółowej analizy konsekwencji zaprzestania lub kontynuacji jej odwadniania.

Tabela 4. Systemy odwadniania w kopalniach likwidowanych (stan na 05.10.1999 r.)
Tablc 4. Drainagc systcms in min es under liquidation (s ta te f o 05 .l 0.1999)
Stan realizacji
l.

II.

System "Wałbrzych''
Victoria, Thorcz)

Zaprzestanic pompowania wód w kopalniach od 1.03.1999 r.

(Wałbrzych,

W trakcie wykonywania połączenie szybu "Chwalibóg" ze
"Friedrich Wilhelm".

System "Saturn"
Podsystcm Saturn (Saturn, Grodziec)
Podsystcm Sosnowiec(Sosnowicc, Paryż,

Zatwierdzony przez Ministra Gospodarki program integracji
organizacyjnej zakładu odwadniania.

Porąbka-Klimontów)

sztolnią

Zatrzymanic pompowania wód w kopalniach Grodziec
i Porąbka-Klimontów.
Próby ruchowe odwadniania pompą głębinową w szybie
"Ryszard" KWK "Porąbka-Klimontów".
W trakcie przygotowania wniosek do OUG Katowiec o zaprzestanic pompowania wody w Rejonic Czeladź KWK Saturn.

III. System "Siemianowice"
(Siemianowice, ZG Rozalia,
Barbara-Chorzów)

Opracowano harmonogram organizacyjny uproszczonego systemu
odwadniania.
Zatrzymano wydobycie w ZG Rozalia dnia 24.09.1999 r.
Likwidacja zbędnych wyrobisk i szybów.

IV. System "Bytom"
Podsystem Pstrowski, Jadwiga,
Bobrek-Miechowice
Podsystcm Centrum-Szombierki
i Powstańców Śląskich
V.

Systemy indywidualne odwadniania
po zakończeniu likwidacji
(Gliwice, Niwka-Modrzejów, Katowice)
kopalń

Opracowano

koncepcję

uproszczonego systemu odwadniania.

W trakcie opracowania harmonogram realizacyjny.

Zaakceptowane przez Ministra Gospodarki programy likwidacji
uwzględniające docelowe osiągnięcie uproszczonych systemów
odwadniania.
etap I -pompy stacjonarne
etap II - pompy głębinowe

Sekcja II
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Aktualnie podstawowym układem głównego odwadniania kopalń likwidowanych oraz po
ich likwidacji jest układ wyposażony w tradycyjne pompownie stacjonarne zlokalizowane na
dole w kopalni. Ze względu na znaczne koszty pompowania wody ponoszone obecnie oraz prognozowany bardzo długi okres odwadniania kopalni po ich likwidacji, istnieje pilna potrzeba
racjonalizacji systemów odwadniania poszczególnych kopalń.
W celu maksymalnego uproszczenia oraz wyboru optymalnego wariantu odwadniania zarówno pod względem ekonomicznymjak i bezpieczeństwa w zależności od lokalizacji połączeń
hydraulicznych i innych uwarunkowań technicznych zgrupowano kopalnie likwidowane w pię
ciu systemach odwadniania. Systemy odwadniania w kopalniach likwidowanych oraz stan realizacji na 05.10.1999 roku przedstawiono w tabeli 4.
W większości wymienionych systemów zmiany w odwadnianiu poszczególnych kopalń
zmierzają do wprowadzenia w fazie ostatecznej pomp głębinowych z silnikami (agregatów
głębinowych) zabudowanych w szybach, przy równoczesnym podwyższeniu poziomów piętrze
nia wody do ustalonych rzędnych nie stwarzających zagrożenia wodnego dla kopalń sąsiednich.
Zakłada się zastosowanie nowoczesnych wysokowydajnych i energooszczędnych agregatów
głębinowych [l, 9, 10]. W wyniku takich działań wysokie koszty związane z zakupem i instalacją zostaną szybko zrekompensowane niskimi kosztami eksploatacyjnymi.
4. Wytyczne przygotowania

kopalń

do odwadniania po ich likwidacji

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na docelowy modellikwidowanego zakładu górniczego i wybór optymalnego wariantu odwadnianiajest rozeznanie rzędnych pośrednich i bezpośrednich połączeń pomiędzy kopalnią likwidowaną, a kopalniami sąsiednimi oraz kontrolowanych i niekontrolowanych dróg podziemnej migracji wód z uwzględnieniem przepływów do systemów odwadniania kopalń sąsiednich.
W ramach tej prognozy należy rozpoznać możliwości przepływu wód przez filary graniczne
i ochronne, spękania tektoniczne oraz zroby poeksploatacyjne. Ponadto należy dokonać określenia
pojemności wodnej zrobów i wyrobisk, bilansu wodnego rejonu (kopalni) zatopionego oraz czasu
napełniania, mając na uwadze wielkość dopływów z zasobów dynamicznych i statycznych [8, 9].
Podstawą merytoryczną do prowadzenia głównego odwadniania kopalni po jej likwidacji, względnie wprowadzenia nowego układu odwadniania kopalni lub zespołu kopalń opartego na pompach głębinowych, stanowi pozytywna opinia Komisji Zagrożeń Wodnych przy
Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach wydana na podstawie wniosku Zespołu
Opiniodawczego ds. Zwalczania Zagrożeń Wodnych przy danej kopalni lub wspólnego
wniosku zainteresowanych kopalń .
Wprowadzenie nowego układu odwadniania kopalni (kopalń) limitują:
- warunki brzegowe wynikające z konieczności ochrony przed zagrożeniem wodnym
czynnych zakładów górniczych;
- pompowanie wody w miejscach jej naturalnego dopływu z minimalnych bezpiecznych
nie stwarzających zagrożenia rzędnych oraz niedopuszczeniu do przelewu wody na poziomy
niższe kopalń czynnych (ekonomika pompowania);
- posiadanie środków finansowych na zakup agregatów głębinowych, sprzętu pomocniczego, wyposażenia oraz na realizację robót modernizacyjnych związanych z przystosowaniem
obiektów i urządzeń do prowadzenia odwadniania na nowych warunkach;
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- przepisy prawa geologicznego i górniczego, rozporządzenie M.P.i H z dnia 14 kwietnia
1995 r. z wprowadzonymi późniejszymi zmianami oraz załączniki do w/w rozporządzenia.
Przed przystąpieniem do realizacji docelowego modelu odwadniania kopalni należy:
- dokonać oceny zagrożenia wodnego w zakresie określenia:
- przewidywanej rzędnej spiętrzenia wody, w oparciu o analizę połączeń z kopalniami
sąsiednimi oraz możliwości przepływu wody w wyrobiskach i zrobach;
- przebiegu zatapiania wyrobisk w czasie, na podstawie obliczonych pojemności wodnych zrobów i górotworu uwzględniając wielkość dopływów z zasobów statycznych
i dynamicznych;
- możliwości powstania zagrożenia wodnego mając na uwadze szczelność i wytrzymałość filarów granicznych, drożność dróg przepływu wód, wielkość przewidywanego dopływu i infiltracji do kopalń sąsiednich, rezerwy systemu odwadniania kopalń
sąsiednich itp.
wytypować drogi spływu wód i zabezpieczyć ich drożność,
- dokonać oceny stanu technicznego wyrobisk korytarzowych i szybów oraz dokonać
ewentualnej naprawy, wzmocnienia, zabezpieczenia itp.
- zabezpieczyć wyrobiska wielkogabarytowe w rejonie szybów przed oddziaływaniem na
pozostawione szyby oraz powierzchnię i obiekty powierzchniowe,
- wykonać operat hydrogeologiczny kształtowania się warunków hydrogeologiczno-górniczych w rejonie studni głębinowej,
- opracować kompleksową dokumentację techniczną modernizacji układu głównego odwadniania i uzyskać stosowne decyzje i zezwolenia.
5. Porupowanie

głębinowe

5.1. Budowa agregatów

głębinowych

[1, 5, 6, 9]

pompami wielostopniowymi, odśrodkowymi pracującymi pod powierzchnią lustra wody i napędzanymi trójfazowymi silnikami prądu zmiennego. Pompy
w większości typów agregatów montuje się bezpośrednio z silnikiem, stąd często używa się
określenia agregat głębinowy lub agregat pompowy (rys. 3).
Pompy

głębinowe są

5.2. Zastosowanie agregatów

głębinowych

Agregaty głębinowe przeznaczone są do pompowania wody ze studni głębinowych lub
otworów wiertniczych, w celu utrzymania lustra wody na odpowiednim poziomie, uzyskania
wody dla różnych celów przy założonej wydajności i wysokości podnoszenia, odwadniania kopalni (odkrywkowej, głębinowej) lub warstw górotworu, obniżaniu poziomu wód gruntowych.
5.3. Sposoby instalowania agregatów
kopalń podziemnych [9]

głębinowych

do odwadniania

Na rysunkach 4, 5, 6 przedstawiono schematycznie sposoby zainstalowania agregatów
do odwadniania kopalń podziemnych.

głębinowych
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A

Rys. 3. Agregat głębinowy- cechy konstrukcyjne
l -pompa, 2 - silnik, 3 - zawór zwrotny, 4 - górny otwór wlotowy pompy, 5 - dolny otwór wlotowy pompy,
6 - przyłącze czujnika temperatury, 7 - przyłącze zasilania silnik, A_:_ przekrój pompy
Fig. 3. Depth aggrcgate- construction fcatures
l - pump, 2 - engine, 3 - return valve, 4 - uppcr inlet o f pump, 5 - !ower inlet o f pump, 6 pcrature sensor, 7 - soekct for enginc power, A - cross-scction of pump
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7

Rys. 4. Agregaty gł'<binowe zabudowane w szybie
l -szyb-studnia gł'<binowa, 2 - agregaty gl'<binowe, 3 - rurociągi tłoczne samonośne, 4 - czujnik poziomu
wody, 5 -pomost, 6 - poziom lustra wody, 7 - odprowadzenie wody (kanał zrzutowy)

l - shaft-dcpth well, 2 -

Fig. 4. Depth aggrcgatcs installed in thc shaft
depth aggrcgatcs, 3 - pumping self-bcaring pipelines, 4 - levcl sensor, 5 - platform,
6 - watcr lcvcl, 7 - water outlct (drop gully)

O sposobie montażu agregatu głębinowego decyduje:
stan obudowy szybu,
warunki lokalne,
wielkość dopływu,

głębokość

Sekcja II

pompowania.
509

School ofUnderground Mining 2000

l

Rys. 5. Agregat głc<binowy zabudowany w studni głębinowej
2 - manometr, 3 - pokrywa studni, 4 - kolano, 5 - zawór, 6 - zawór zwrotny, 7 samonośny, 8 - czujnik poziomu, 9 - kołnierz pompy, lO- pompa, Ił- silnik, I2 - filtr

-wyłącznik,

I-

rurociąg

Fig. 5. Depth aggregate installed in the depth well
switcher, 2 - manometer, 3 - welllid, 4 - eibow, 5 - valve, 6 - return valve, 7 - self-bearing pipeline,
8 - level sensor, 9 - pump collar, I O- pump, Ił - engine, 12 - filter

5.4. Próby ruchowe z agregatem

głębinowym

Z uwagi na planowane zastosowanie agregatów głębinowych do odwadniania likwidowanych kopalń, w IV kwartale 1999 r. w KWK "Porąbka-Klimontów" przeprowadzono próby ruchowe z zabudową agregatu głębinowego w szybie "Ryszard" oraz próbne odwadnianie kopalni.
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Rys. 6. Agregat głę_binowy zabudowany w rurociągu stałowym
l -filtr studzienny, 2 - rurociąg stalowy (zarurowany otwór wiertniczy), 3 - agregat głę_binowy,
4 - czujnik poziomu wody, 5 - rurociąg samonośny, 6 - głowica studni, 7 - przewód elektryczny,
8 - zawór zwrotny, 9 - manometr, lO- zawór
Fig. 6. Depth aggregate instałled in steel pipelinc
l - welł filter, 2 - stecl pipclinc (boreholc with pipcs), 3 - depths aggrcgatc, 4 - watcr łcvcl sensor,
5 - sclf-bearing pipcline, 6 - he ad o f thc w cli, 7 - electrie cablc, 8 - return valve, 9 - manometcr, l O- valvc

Generalnym wykonawcą przedsięwzięcia:
- PBSz S.A., w Bytomiu;
- Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.
Próby ruchowe miały na celu:
przeszkolenie pracowników,
sprawdzenie technologii,
sprawdzenie układu czujników i monitoringu.
Sekcja II

511

School of Underground Mining 2000
5.5. Ogólna charakterystyka agregatów

głębinowych

Z uwagi na zastosowane rozwiązania oraz odpowiednio dobrane materiały agregaty głębi
nowe charakteryzują się :
- dużym stopniem niezawodności:
- długą żywotnością,
- dużą wytrzymałością mechaniczną poszczególnych elementów,
- mogą pracować w trudnych warunkach.
- małymi gabarytami w stosunku do pomp stacjonarnych:
- prosta i zwarta konstrukcja,
- nie wymagają wykonania fundamentów, komór zbiorników itp.
- niskimi kosztami inwestycyjnymi w porównaniu do pomp stacjonarnych:
- prosty i szybki montaż,
- łatwa możliwość adaptacji istniejących obiektów i urządzeń kopalni,
- niskimi kosztami eksploatacyjnymi:
- pracują bezobsługowo;
- posiadają wysoką sprawność,
- ograniczoną do minimum ilość obiektów i urządzeń towarzyszących,
- zdalne sterowanie, ciągły monitoring,
- niskie zużycie energii elektrycznej z uwagi na wysoką sprawność agregatów głębinowych oraz możliwość pompowania wody tylko poza godzinami szczytów energetycznych, kiedy energia jest naj tańsza.
6.

Przegląd

firm producentów agregatów głębinowych [l, 4, 5, 6, 9)

Na rynku europejskim istnieje wielu znanych producentów pomp głębinowych jak:
KSB, VOGEL, G RUND FOS, PLEUGER, A TURlA, RITZ, BELSIMA, GIN ARO,
FLOYD, LOWARA itp. Na polskim rynku producentem pomp głębinowych jest firma
HYDRO-V ACUUM S.A. w Grudziądzu.
W zależności od uzyskiwanych podstawowych parametrów pracy tj.: wydajności i wysokości podnoszenia, produkowanych agregatów głębinowych, zakres produkcji w różnych firmach przedstawia się następująco:
Q= 1,0-2500 [m 3/h]
KSB:
-wydajność:
H= 10-1400 [m]
- wysokość podnoszenia:
Q= 10--3000 [m3/h]
-wydajność:
RITZ:
H= do 1800 [m]
- wysokość podnoszenia:
Q= 1-8000 [m3/h]
PLEUGER:
- wydajność :
H= do 800 [m]
- wysokość podnoszenia:
Q=
10-1500 [m3/h]
-wydajność:
VOGEL:
H =10-480 [m]
- wysokość podnoszenia:
Q= l ,0--200 [m3/h]
- wydajność:
GRUNDFOS:
H= 10-520 [m]
- wysokość podnoszenia:
Q= 1,0-400 [m 3/h]
HYDRO-VACUM: -wydajność:
H= do 500 [m]
- wysokość podnoszenia:
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-wydajność :

LOWARA:

wysokość

-

Q= 0-78 [m3/h]
H= do 410 [m]
Q= do 75 [m 3/h]
H=do344[m]

podnoszenia:

-wydajność :

BELSIMA:

wysokość

-

7. Praktyczne i ekonomiczne aspekty

podnoszenia:

wynikające

z zastosowania agregatów głębinowych

Wprowadzenie docelowego modelu odwadniania kopalń za pomocą agregatów głębinowych
pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści ekonomicznych głównie na skutek zmniejszenia
zatrudnienia, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, obniżenia kosztów ogólnozakłado
wych itp.
Analiza przeprowadzona dla pięciu likwidowanych kopalń "Saturn", "Paryż", "Sosnowiec",
"Grodziec", i "Porąbka-Klimontów"- (tab. 5) wykazała, że zatrudnienie w tych kopalniach
ulegnie zmniejszeniu z 715 pracowników do około 11 O osób natomiast łączne koszty eksploatacyjne szacunkowo zmniejszą się o około 60.000 tys. zł. tj. ponad 4-krotnie w stosunku do stanu obecnego. Nakłady modernizacyjne poniesione na uproszczenie poszczególnych systemów
odwadniania zwrócą się w ciągu jednego roku. Istotnym czynnikiem z punktu widzenia bezpieczeństwa jest wyprowadzenie załogi z dołu kopalni tj. strefy objętej zagrożeniami wodnymi, gazowymi itp.
Ponadto zastosowanie agregatów głębinowych pozwala na kształtowanie rzędnej lustra
wody na minimalnej głębokości poniżej niebezpiecznego połączenia hydraulicznego z kopalniami sąsiednimi, co ma istotne znaczenie z tytułu ekonomiki pompowania.
Z punktu widzenia praktycznego:
- szybki montaż,

Tabela 5. Zbiorcze zestawienic wydatków na uproszczenie systemu odwadniania i rocznych kosztów
eksploatacyjnych według stanu aktualnego (30.06. 1999r.) oraz dla Zintegrowanego Za kładu Odwadniania Kopah't
.,Saturn" (etap l i etap II)
Tablc 5. Collcction of cxpcnditurcs for simplification thc drainagc system and cxploitation costs per ycar
according to actual statc (30.06. 1999) and for thc Integrated Company for Min c Drainagc "Saturn"
(stagc I and stagc II)
Wyszczególnienie
kosztu

Koszty eksploatacyjne, w tys.
Zakład

Saturn

Paryż

zł.

Odwadniania

Sosnowice Grodziec

ZZOK Saturn
Porąbka-

razem

Klimontów

etap l
etap 11
p. stacjonarne p. gł~Cbinowc

Wydatki na uprosz- 16 270
czcnic systemu
odwadniania

6 440

7 840

4 580

5 940

41070

-

--

20040

li 526

16 773

14 932

17 310

80 581

60 338

18 377

160

90

142

163

160

715

467

110

Koszty
eksploatacyjne
Zatrudnienie osób
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możliwość

kompleksowej

obsługi

przez specjalistyczne

przedsiębiorstwa

(np.: PBSz

S.A. Bytom),
- krótki czas usuwania wszelkiego typu ewentualnych awarii.
Zbiorcze zestawienie wydatków na uproszczenie systemu odwadniania i rocznych kosztów
eksploatacyjnych według stanu aktualnego (30.06.1999 r.) oraz dla Zintegrowanego Zakładu
Odwadniania Kopalń "Saturn'' (etap I i etap II)
8. Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić:

problemów wynikłym w trakcie likwidacji kopalń górnictwa
odwadnianie po likwidacji, w celu niedopuszczenia do powstania zagrożenia
wodnego dla czynnych zakładów górniczych i powierzchni terenu.
2. Likwidacja kopalni to proces bardzo złożony. Prowadzenie likwidacji nie może być całko
wicie wzorowane na doświadczeniach już wcześniej zlikwidowanych kopalń, zwłaszcza w zakresie docelowego odwadniania. W wielu przypadkach pojawiają się_ zagadnienia nietypowe dla
których niezbędne są rozwiązania indywidualne.
3. Ze względu na planowane wykorzystanie w docelowym odwadnianiu na szeroką skalę_
agregatów głębinowych których stosowanie nie ma jednoznacznego odzwierciedlenia w obowiązujących obecnie przepisach górniczych, niezbędne jest podjęcie działań legislacyjnych
zmierzających do usankcjonowania proponowanych nowych technologii odwadniania i urzą
dzeń za pomocą których odwadnianie będzie realizowane. Działania te powinny być prowadzone wyprzedzająco w stosunku do wykonania projektów technicznych.
4. Wdrożenie docelowego systemu odwadniania powinno być poprzedzone opracowaniem
szczegółowego harmonogramu robót, w którym powinna być ustalona kolejność i czasokres wykonania wszystkich niezbędnych robót pozwalających w sposób kontrolowany i bezpieczny
wyłączyć kolejno pompowanie wody na poszczególnych kopalniach. Harmonogram ten, którego realizacja wiązać się_ będzie z koniecznością zapewnienia odpowiednich środków finansowych powinien być zatwierdzony przez Ministerstwo Gospodarki.
5. Docelowy system odwadniania kopalń powinien być prowadzony prŻez jeden podmiot
prawny o statusie zakładu objętego przepisami "Prawa geologicznego i górniczego" powolany
na drodze rozporządzenia przez Radę_ Ministrów, który przejąłby pełną odpowiedzialność za budowę_, a następnie eksploatację systemu odwadniania. W/w podmiot prawny powinien swoim
zakresem działania obejmować sukcesywnie systemy odwadniania likwidowanych oraz przewidzianych do likwidacji kopalń. Wpłynie to na odpowiednie (z wyprzedzeniem) przygotowanie likwidowanych kopalń do odwadniania docelowego, obniżenie kosztów eksploatacyjnych
przez zmniejszenie obsługi urządzeń, możliwość utworzenia wspólnej rezerwy sprzętowej,
materiałowej i jednego punktu dyspozytorskiego oraz wspólnego serwisu naprawczo-konserwacyjnego.
l . Jednym z

najważniejszych

węglowego jest ich
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Drainage problems in mines under liquidation and practical and economical aspects coming from use of depth-pupmps
Abstract

Mine liquidation creates many problems. One ofthe more important is a need of continuous
drainage of waters inflowing into mining excavations after liquidation of the mine, to avoid
threats for the active mine in the neighbourhood . For the reason that huge costs are actually
spending for water drainage and prognosis for very long term water pumping , there is an urgent
need of modemisation the drainage systems. One assume use of modem, high efficient and
energy saving, depth aggregates in various technological configurations. As the results of the
measures, high costs ofinvestments will be recompensed with low operation costs with security
guarantee for the mines in the neighbourhood and elimination of presences of people underground in the mine.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 517-534

Antoni SANKOWSKI
KWK Sosnowiec, Sosnowiec

Techniczne i społeczne aspekty likwidacji kopalń na przykładzie
KWK "Sosnowiec" S.A.
Słowa

kluczowe

Procesy likwidacyjne- restrukturyzacja zatrudnienia - rekultywacja terenów przekształconych

Streszczenie
W artykule przedstawiono model i historię kopalni węgla kamiennego "Sosnowiec". W związku
z wyczerpaniem zasobów gwarantującychjej rentowność, została postawiona w stan likwidacji. Na tym
przykładzie wskazano najważniejsze problemy związane z likwidacją zakładu górniczego przy uwzględ
nieniu istniejących zagrożeń naturalnych, a także konieczność odtworzenia środowiska naturalnego.
Wskazano na ewentualne niebezpieczeństwa jakie może nieść za sobą niewłaściwa likwidacja kopalni.

l.

Wstęp

Kopalnia Węgla Kamiennego "Sosnowiec" w Sosnowcu Zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu
Nr 182/0rg/91 z dnia 12.12.1991 roku została postawiona w stan likwidacji. Natomiast decyzją nr
40/95/0rg z dnia 19.05.1995 roku likwidacją objęty został tylko zakład górniczy z terminem zakończenia
wydobycia z dniem 31.12.1997 r oraz terminem zakończenia jego likwidacji z dniem 31.12.1998 roku.
Główną przyczyną likwidacji zakładu górniczego był znaczny ubytek zasobów uniemożliwia
jący w przyszłości rozwój frontu eksploatacyjnego, przy braku gwarancji jego rentownej działalności.
Ustalone terminy zakończenia eksploatacji i likwidacji zakładu górniczego zostały dotrzymane.
W związku z utrzymaniem systemu odwadniania, które wynika z konieczności ochrony przed zagrożeniami wodnymi kopalń sąsiednich, Kopalnia Węgla Kamiennego "Sosnowiec" S.A. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.12.1998 roku objęta została przepisami Prawa geologicznego
i górniczego dla prowadzenia określonych robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej.

2. Charakterystyka kopalni
2.1. Obszar górniczy
Kopalnia Węgla Kamiennego "Sosnowiec" S.A. posiadała obszar górniczy o powierzchni
20,45 km 2 obejmujący w większości (19,12 km 2) centralne dzielnice m. Sosnowca oraz południową część m. Będzina (1,33 km2 ).
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Wraz z wygaśnięciem koncesji na wydobywanie węgla kamiennego (Decyzja MOŚZWiL
z dnia 22.12.1998 r.) uległ likwidacji obszar i teren górniczy kopalni.
Na ww. obszarze przeważają tereny silnie zurbanizowane o powierzchni ok. 16 km2 co stanowi
78% jego powierzchni. Zlokalizowane jest tu szereg zakładów przemysłowych, główne szlaki komunikacyjne (linia PKP relacji Warszawa-Katowice i Droga Krajowa m 90), koryto rzeki Czarnej Przemszy (o długości ok. 6 km), a przede wszystkim zabudowa miejska mieszkaniowa oraz związana z nią
sieć linii energetycznych, kolektorów kanalizacyjnych oraz rurociągów wodnych i gazowych.
2.2. Warunki geologiczne
Złoże

eksploatowane przez

kopalnię położone

nośląskiego Zagłębia Węglowego,

na

jest w

północno

zachodniej

części

Gór-

północnym skłonie siodła głównego.

Utwory karbońskie z pokładami węgla warstw orzeskich, rudzkich , siodłowych i brzeżnych
przykryte są utworami czwartorzędowymi (1-40m) oraz triasowymi (0-101m).
W śród kilkudziesięciu udokumentowanych pokładów węgla kamiennego przeważają pokłady o grubościach wahających się w granicy ok. l ,O m i na granicy bilansowości (0,8 m). Jedynie pokłady oznaczone jako 409, 414, 501, 510 i 620 posiadają grubość od 0,8 do 12m, przy czym najzasobniejszy pokład
51 O, będący przez dziesięciolecia podstawowym przedmiotem eksploatacji osiąga grubość od 6 do 12m.
Pokłady te zalegają na głębokości od kilku metrów (wychodnie) do ok. 550 m od powierzchni.
2.3. Model górniczy kop a lni
Kopalnia "Sosnowiec" była kopalniąjednoruchową z kompleksem zjazdowo-wydobywczo-przeróbczym zlokalizowanym w jednym miejscu posiadająca dwa poziomy wydobywcze (280 i 450).
Ponadto istniały trzy poziomy wentylacyjne 120m, 130m i 280m, a złoże było udostępnione
w rejonie Zakładu Głównego trzema szybami:
- szyb "Sosnowiec",
- szyb "Szczepan",
- szyb "Anna"
oraz trzema szybami peryferyjnymi:
- szyb "Powietrzny",
- szyb "Stanisław",
- szyb "Ostatek".
Na poziomie 280 złoże udostępnione było szeregiem przekopów i przecznic, którego osią
płn-płn wschód, była przecznica główna przewozowa (wyrobisko korytarzowe o długości
4200 m, łączące szyby centralne z szybem "Ostatek").
Na poziomu 450 szereg przekopów i przecznic udostępniały pokłady 50 l , 51 O i 620.
W latach 1992-1998 KWK "Sosnowiec" prowadziła systematyczną likwidację wyrobisk
korytarzowych i szybów według opracowanych programów likwidacji zakładu zatwierdzonych
w obowiązującym trybie, będącymi załącznikami do Planów Ruchu.
2.4. Przebieg eksploatacji
Początki działalności

połowy
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tujących

wychodnie warstw rudzkich siodłowych i brzeżnych. Założenie właściwej kopalni
jest z uruchomieniem w 1876 r. kopalni "Ludwik", która rozpoczęła wybieranie
pokładów 409,414, 510 i 620 głównie na poziomie 80.
Połączenie w 1888 r. kop. "Ludwik" z powstałą w sąsiedztwie kopalnią "Funny" (1878-1883),
spowodowało powstanie nowoczesnego na owe czasy zakładu górniczego, który pod koniec
ubiegłego stulecia występuje pod nazwą "Hrabia Renard" a od 1945 roku jako kop. "Sosnowiec".
W ubiegłym stuleciu i na początku bieżącego stosowano wyłącznie systemy filarowe
z zawałem stropu. Od 1905 roku zaczęto stosować przy eksploatacji pokładów 50 l i 51 O podsadzkę hydrauliczną a od 1925 roku systemy ścianowe wyłącznie z podsadzką hydrauliczną.
Początkowo (koniec XIX) eksploatacja skupiała się na głębokościach 25-280 m maksymalnie
dochodząc w latach 1960-1970 do 500 m, tj. w okresie modernizacji i rozwoju kopalni.
Maksymalne wydobycie uzyskała kopalnia w latach 1972-1973 (od 2,4 do 2,6 mln Mgton)
eksploatując pokłady 409, 501 i 510.
Od 1980 roku z uwagi z uwagi na wyczerpywanie zasobów wydobycie systematycznie spada
do l 061 tys. Mg w 1990 roku i 460 tys. Mg w 1997.
W trakcie wieloletniej eksploatacji przeważały systemy z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej narzucane warunkami stropowymi wybieranych pokładów (p. 50 l i 51 O) a przede
wszystkim ochronąpowierzchni przy stosunkowo niewielkiej głębokości zalegania (przeważnie
100-350 m).
Prowadzona przez dziesięciolecia eksploatacja filarów ochronnych pozwoliła na uzyskanie
z obrębu tych filarów kilkadziesiąt milionów ton węgla.
W dniu 31.12.1997 roku kopalnia "Sosnowiec" zakończyła eksploatację wydobywając podczas 121 letniego istnienia 124 mln to węgla.
związane

3.

Zagrożenia

naturalne w procesie likwidacji

KWK "Sosnowiec" S.A była zakładem górniczym niemetanowych, bez zagrożenia tąpa
niami. Węgiel pokładów 510 i 620 należał do IV i V grupy samozapalności.
Wybór sposobu likwidacji uzależniony był od:
- zagrożenia pożarowego w wyrobiskach węglowych (szczelna izolacja za pomocą podsadzki hydraulicznej),
- zagrożenia wodnego, w tym zagrożenia kurzawkowego (budowa tam wodnych),
- ochrony powierzchni (likwidacja wyrobisk za pomocą podsadzki hydraulicznej, w rejonach filarów ochronnych dla obiektów przemysłowych i zabudowy miejskiej),
- głębokości zalegania likwidowanych wyrobisk.
Z przeprowadzonej analizy sposobu i ilości likwidowanych wyrobisk korytarzowych przedstawionych w tabeli "Likwidacja wyrobisk" stanowiącej załącznik nr 6 wynika, że:
- w wyrobiskach węglowych najczęściej stosowany był sposób likwidacji polegający na
częściowym rabowaniu obudowy ŁP z zastosowaniem korków podsadzkowych i podsadzki hydraulicznej na pełno,
- natomiast wyrobiska kamienne, przecznice i przekopy likwidowane były przez izolację
tamami murowymi.
W procesie likwidacji w latach 1992-1998 zlikwidowano 174009 m wyrobisk korytarzowych oraz zlikwidowano 4 szyby o łącznej długości 833 mb.
Sekcja II
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3.1.

Zagrożenie pożarowe

W KWK "Sosnowiec" S.A prowadzona była eksploatacja w pokładach 409, 50 l, 51 O i 620,
które posiadały grupę samozapalności węgla IV i V, dlatego też w czasie likwidacji wyrobisk
węglowych stosowano podsadzkę hydrauliczną w pełnym zakresie.
Prowadzono również analizy wczesnego wykrywania pożarów przez cały okres likwidacji,
szczególnie w wyrobiskach zlikwidowanych a czynnych wentylacyjnie na skutek likwidacji.
3.2. Zagrożeni e wy bu ch e m

py ł u węglowego

Pokład 51 O zaliczono do klasy "A" zagrożenia pyłowego, natomiast pokład 409, 50 l i 620
zaliczono do klasy "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
W procesie likwidacji wyrobisk górniczych stosowano profilaktykę przeciwwybuchową
w pełnym zakresie.

3.3.

Zagrożen i e

wodne

KWK "Sosnowiec" S.A. sąsiaduje z kopalniami; "Saturn", "Porąbka-Klimontów" i "Paz którą posiadała bezpośrednie połączenie wentylacyjne.
KWK "Sosnowiec" S.A. w celu konieczności zachowania bezpieczeństwa dla KWK
"Porąbka- Klimontów" , winna utrzymać poziom wody poniżej rzędnej-121m n. p. m., co wiąże
się z koniecznością utrzymania odwadniania na rzędnej - 180m. n. p. m., czyli w istniejącej pompowni na poziomie 450 m z użyciem 10 pomp stacjonarnych OWB-250, o wydajności
7,5 m 3/min każda, przy dopływie naturalnym wynoszącym ok. 9,3 m 3/min.
Woda z pompowni doprowadzana jest na powierzchnię rurociągiem 0 = 400 mm zabudowanym w szybie "Szczepan" do rzeki Czarna Przemsza.
Projekt przewiduje powstanie Zintegrowanego Systemu Odwadniania obejmującego Nieckę
Zagłębiowską z zastosowaniem pomp głębinowych, usytuowanych w rurach szybowych.
Wyrobiska KWK ,,Sosnowiec" S.A stanowiące obecnie system utrzymania odwadniania, znajdują się w I stopniu zagrożenia wodnego. Nie stwierdza się zmian warunków hydrogeologicznych.
ryż",

3.4. Przewietrzanie kopalni w okresie likwidacji
Prowadzone pomiary i badania atmosfery kopalnianej w wyrobiskach dołowych nie wyww. zagrożeń naturalnych i w związku z tym nie stosowano
rygorów i zabezpieczeń.
Szczelność tam izolacyjnych murowych obrazują "U" rurki zabudowane na każdej tamie.
W przypadku występowania nagłych i dużych zniżek barometrycznych, wykorzystywane są
tamy kompensacyjne z wentylatorami WLE-500A/l, które powodują wzrost ciśnienia między
tamami.
Sieć wentylacyjna KWK "Sosnowiec" S.A. wg stanu na początek 1992 roku należała do
złożonej sieci wentylacyjnej i obejmowała wyrobiska górnicze o długości ok ..143 km. Kopalnia
wydobywała wówczas 5500T/d, a łączna ilość powietrza w kanałach wentylacyjnych szybów
wydechowych wynosiła 15 700m3/min.
kazały występowania pozostałych
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Likwidacja wyrobisk a zarazem uproszczenie sieci wentylacyjnej kopalni od 1992 roku pona likwidacji kolejnych bocznic w rejonie wentylacyjnym, a następnie od granic całych
rejonów wentylacyjnych. W miarę zmieniających się oporów wentylacyjnych sieci wentylacyjnej, parametry wentylatorów głównych wymagały regulacji.
Aktualnie KWK "Sosnowiec" S.A. posiada sieć wentylacyjną składającą się z niezbędnych
do utrzymania systemu odwadniania wyrobisk korytarzowych o łącznej długości 3090 m, szybu
wdechowego "Anna" i szybu wydechowego "Szczepan" ze stacją wentylatorów głównych na
podszybiu.
Przystosowanie szybu "Szczepan" do roli szybu wydechowego ze stacją wentylatorów głów
nych WLE 1004 A/ 1 wymagało decyzji WUG, oraz odstępstwa od postanowień 223 ust. l Rozporządzenia MPiH z dn. 14 kwietnia 1995 roku.
legało

3.5. Ratownictwo górnicze
Zmniejszające się

planowe zatrudnienie w KWK "Sosnowiec" S.A. doprowadziło od
O1.07.1998 r. do likwidacji drużyny ratowniczej i podpisania umowy z CSRG w sprawie objęcia
ochroną na wypadek konieczności prowadzenia akcji ratowniczej.
OUG w Sosnowcu zwolnił kopalnię z obowiązku posiadania zorganizowanego ratownictwa
górniczego, uwzględniając zakres umowy CSRG.
W przypadku prowadzenia akcji ratowniczej , zapewniona jest właściwa obsada dozoru
w postaci kierownika bazy, kierownika akcji na dole oraz ratowników-przewodników i mechaników sprzętu ratowniczego.
Pracownicy ci należą do drużyny ratowniczej KWK "Kazimierz-Juliusz", zgodnie z zawartą
umową.

4.

Pozostałe

problemy procesów polikwidacyjnych

Oprócz fizycznej likwidacji wyrobisk górniczych i urządzeń na powierzchni występuje koszeregu problemów.
Należą do nich między innymi:
- problematyka starego płytkiego kopalnictwa,
- likwidacja szkód wywołanych działalnością górniczą,
- rekultywacja terenów poprzemysłowych,
- zmiana warunków hydrogeologicznych kopalni i zagrożenia wodne w procesie, likwidacji,
- regulacja stanu prawnego gruntów i obiektów budowlanych.

nieczność rozwiązania

4.1. Problematyka starego

płytkiego

kopalnictwa

Zaniechanie wybierania węgla w kopalni spowodowało uwolnienie się znacznych obszarów
powierzchni od wpływów eksploatacji górniczej. Należy się oczywiście liczyć z lokalnym występowaniem wpływów resztkowych (rezidualnych) ale jak wykazują wieloletnie obserwacje są
one niewielkie z reguły o wielkościach z dolnego przedziału wartości I kategorii terenu górniczego. Natomiast trwałym elementem po działalności górniczej są tereny objęte płytką (H.$; 80m)
zawałową eksploatacją stwarzającą zagrożenie deformacjami nieciągłymi powierzchni.
Sekcja II
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Najczęstszą formą

deformacji nieciągłych są leje, zapadliska progi terenowe itp., będące
istnienia w górotworze znacznej ilości pustek poeksploatacyjnych.
Zasadniczą kwestią w mechanice ruchów nieciągłych jest niskie ciśnienie wywierane na
przez warstwy nadkładu na pustkę poeksploatacyjną. Toteż wpływ czasu od zakończenia eksploatacji na ujawnianie się deformacji jest minimalny, w przeciwieństwie do eksploatacji
głębokiej, gdzie czas posiada znaczenie podstawowe.
Dlatego pilną potrzebą okazało się sporządzenie odpowiednich dokumentacji inwentaryzujących płytkie wyrobiska górnicze, w tym wyrobiska mające połączenia z powierzchnią
W oparciu o te dokumentacje sporządzono ocenę zagrożenia, jakie ww. wyrobiska stwarzają dla
obiektów i urządzeń na powierzchni.
W obrębie byłego obszaru i terenu górniczego kopalni powierzchnia objęta płytką eksploatacją górniczą pochodzącą przeważnie z XIX stulecia wynosi 128,3 ha w tym tereny zagrożone
ruchami nieciągłymi 76 ha.
Z obszarami starej płytkiej eksploatacji związane jest 140 wyrobisk mających połączenia
z powierzchnią (szyby, upadowe itp.) z których 15 stanowi obecnie zagrożenie ruchami niekonsekwencją

ciągłymi.

Podstawową metodą w zakresie minimalizacji skutków jakie niesie ze sobą płytka eksploatacja górnicza jest doszczelnianie zrobów, głównie zawałowych.
Z reguły doszczelnianie poprzedzone jest badaniami geofizycznymi i wierceniami. Podejmowanie prac badawczych i uzdatniających podłoże związane jest ze znacznymi nakładami finansowymi, których likwidowane kopałnie nie posiadają a pozyskiwane środki z budżetu są ograniczone do przeprowadzenia prac ściśle związanych z likwidacją obiektów i urządzeń zakładów
górniczych.
Istnieje więc pilna potrzeba poszukania dodatkowych źródeł finansowania prac nad rozpoznaniem i likwidacją ww. zagrożenia .
W staraniach tych udział gminy, właściwego gestora obszarów pogómiczych staje się nieodzowny.

4.2. Likwidacja szkód

wywołanych działalnością górniczą

Postawienie kopalni w stan likwidacji wywołał od 1991 roku napływ zgłoszeń uszkodzeń obiektów, szczególnie od osób fizycznych, z których z których znaczna część okazywała się bezzasadna.
Przemiany własnościowe obiektów i urządzeń na terenie górniczym spowodowały wzrost
roszczeń z tytułu oddziaływania eksploatacji na powierzchnię, przy czym wznowione były sprawy zawieszone nawet przed kilkunastu laty.
Wieloletni czasokres ujawniania się uszkodzeń oraz przedłużająca się procedura załatwiania
spraw spornych przed sądami powszechnymi powoduje również konieczność prowadzenia
likwidacji szkód w kilka lat po zakończeniu eksploatacji górniczej.
Specyfika ścisłego planowania środków budżetowych na usuwanie szkód górniczych i ich
otrzymywania stwarza znaczne komplikacje przy usuwaniu awarii, terminowości wykonywania
postanowień wyroków sądowych itp. Wymaga to częstej modyfikacji przesyłanych do zatwierdzenia planów.
Praktycznym byłoby umieszczanie w planach 10-15% (w stosunku do ogółu wydatków)
funduszu rezerwowego, z którego rozliczano by się po upływie roku kalendarzowego.
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poprzemysłowych

W myśl art. 53 Prawa Górniczego i Geologicznego na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek
uczestnictwa w sporządzaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Znaczny nacisk na
ochronę środowiska powoduje, że wszystkie tereny poprzemysłowe (hałdy, torowiska, obszary
po wyburzonych obiektach przemysłowych itp.) muszą być zrekultywowane, a kierunek rekultywacji musi być uzgodniony z Zarządem Gminy.
Kopalnia posiada ok. 40 ha gruntów poprzemysłowych, które po procesach likwidacyjnych
(wyburzeniach) wymagają rekultywacji
Procesy te są długotrwałe począwszy od określenia kierunków rekultywacji, wykonanie odpowiednich dokumentacji, oceny i ich zatwierdzania do rozpoczęcia prac rekultywacyjnych.
Również pozyskiwanie środków na rekultywację ze względu na szczupłość środków budże
towych .jest uzależnione od akceptacji przez Ministra Gospodarki, umieszczonego w programie
likwidacji" zakresu rzeczowego szkód wywołanych eksploatacją górniczą.
4.4. Zmiana warunków hydrogeologicznych kopalni i zagrożenia
w o d n e w p r o c e s i e l i k w i d a c j i o r a z z a t a p i a n i a w y r o bi s k
W trakcie prowadzonej likwidacji wyrobisk górniczych systematycznie malał zasięg wyrobisk jeszcze czynnych, co powodowało zmiany w kontroli wód. Izolacja wyrobisk, tworzenie
korków podsadzkowych sprzyja powstawaniu podziemnych zbiorników wodnych i prowadzi do
zmian w kierunkach odprowadzania wód podziemnych.
Jest to faza w likwidacji stwarzająca możliwość powstania zagrożeni a wodnego dla kopalni.
Dlatego niezbędna jest systematyczna kontrola ilości odprowadzanej z wyrobisk górniczych
wody poprzez jej częste bilansowanie. Z tego też względu plany likwidacji wyrobisk oraz ich
harmonogramy winny uwzględniać kontrolę nad spływem wód kopalnianych.
Zatopienie w perspektywie wyrobisk górniczych ze względu na bezpośrednie lub pośrednie
połączenia między kopalniami sąsiednimi narzuca rozpatrzenie tego zagadnienia w szerszym zakresie.
W przypadku KWK "Sosnowiec" S.A. zagrożenie to rozpatrywane jest w nawiązaniu do kopalń sąsiednich zlikwidowanych lub będących w fazie likwidacji.(Kop. "Paryż", "Saturn",
"Porąbka-Klimontów") tworzących system odwadniania.
Sporządzone są projekty dla systemu odwadniania likwidowanych kopalń, gwarantującego
bezpieczeństwo czynnych zakładów górniczych przy równoczesnym obniżeniu kosztów odwadniania z możliwością elastycznego sterowania piętrzenia i ilością odprowadzanych wód.
System ten oparty będzie na wytypowanych szybach likwidowanych kopalń, w których zainstalowane zostaną nowoczesne pompy głębinowe. Realizatorem projektu jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie przy współpracy z likwidowanymi kopalniami i koordynacji prac
przez Państwową Agencję Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach.
4.5. Regulacja stanu prawnego gruntów i obiektów budowlanych
KWK "Sosnowiec" lat siedemdziesiątych posiadała ponad 200 ha gruntów na terenach miast
Sosnowca i Sędzina, ponad 130 budynków mieszkalnych oraz 4 kompleksy wypoczynkowe.
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Tereny położone w Sosnowcu, zbędne dla funkcjonowania Kopalni, bądź jej zaplecza socjalnego zostawały przekazywane na rzecz Gminy i Skarbu Państwa.
Od 4 lat trwa proces regulacji stanu prawnego gruntów i budynków oraz sukcesywna sprzedaż uwłaszczonych nieruchomości. Obecnie stan posiadania gruntów KWK "Sosnowiec" S.A.
zmalał do 111,3 ha z czego uregulowany stan prawny posiada 69,0 ha.
Prace uwłaszczeniowe utrudnia brak właściwej dokumentacji (istniejących ksiąg wieczystych, decyzji opłat), na którą w latach ubiegłych nie zwracano szczególnej uwagi. W postępowa
niu uwłaszczeniowym biorą udział urzędy : Wojewódzki, Miejski oraz Sąd Rejonowy co czyni
procedurę regulacyjną kosztowną zawiłą i przede wszystkim czasochłonną.
Nie wszystkie tereny mogą być uregulowane w trybie uwłaszczeniowym, często zachodzi
konieczność przeprowadzania zasiedzenia, lub w przypadku wybudowaniu obiektów kopalni na
cudzym gruncie (głównie Gminy i Skarbu Państwa) należy przy regulacji wnieść opłatę
pierwszą w wysokości od 15-25% wartości nieruchomości.
Często ww. działania muszą być poprzedzone przeprowadzeniem prac geodezyjnych
związanych z uzupełnieniem map powierzchni, rozgraniczeniami i podziałami jak również wyceną nieruchomości.

5. Restrukturyzacja zatrudnienia
Rozpoczęcie likwidacji kopalni od 1991 roku zapoczątkowało proces głębokich zmian
w zatrudnieniu. Spadek zatrudnienia wywołany likwidacją kopalni ilustruje poniższe zestawienie.

Tabela. l. Liczba pracowników w okresie likwidacji kopaln
Table l. Number o f employces in thc liquidation period
Stan zatrudnienia na

dzień

Wyszczególnienie

31.12.91 31.12.92 31.12.93 31.12.94 31.12.95 31.12.96 31.12.97 31.12.98 30.11.99
3016

2668

2386

2073

1949

1661

1064

225

82

2027

1804

1596

1504

1480

1308

812

141

55

1876

1670

1479

1388

1367

1197

722

98

30

151

134

117

116

113

III

90

43

25

b) na powierzchni

989

864

790

569

469

353

252

84

27

-

fizycznych

795

706

646

446

365

259

180

50

lO

-

inż.

106

81

76

62

47

41

32

Ił

5

-

administracyjnych

88

77

68

61

57

53

40

23

12

Zatrudnienie ogółem
a) pod

ziemią ogółem

-fizycznych
-

inż.

technicznych

technicznych

W okresie likwidacji struktura przyczyn

zwolnień

pracowników

przedstawiała się nastę

pująco:
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Tabela 2. Powody odejścia pracowników
Tablc 2. Rcasons o f staff rcsignations
Rok
Przyczyna zwolnienia
-

ubytki naturalne

-osłony

socjalne

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

126

III

125

141

łOI

147

170

7

16

45

107

236

270

-

61

w tym: - bczwanmkowc

-

-urlopy górnicze

-

l

6

30

51

151

204

-

6

lO

15

56

85

5

40

72

178

331

-

-

-

zasiłki

socjalne

-przejście

do innych zakładów

- zwolnicnic z przyczyn zakładu
- inne przyczyny
Razem

-

116

-

-

-

-

-

-

125

92

197

43

147

61

65

51

46

84

410

357

399

291

331

607

855

-

-

Wymienione wyżej ilości odchodzących z kopalni pracowników doskonale obrazują skalę
problemów z jakimi musiał się uporać zarząd spółki.
Proces restrukturyzacji zatrudnienia prowadzony był w okresie niedostosowania unormowań
prawnych i przepisów wykonawczych do istniejącej sytuacji zakładów górniczych. Wchodziły
one w życie powoli pod wpływem opinii publicznej i presją związków zawodowych.
Przykładem wpływu braku rozwiązań prawnych na stan zatrudnienia może być brak osłon
socjalnych dla pracowników Zakładu Przeróbki Mechanicznej na powierzchni, który stał się
przyczyną dodatkowego zatrudnienia ok. 120 osób przez okres 5 miesięcy w 1998 roku. Ta część
załogi do chwili przeniesienia zatrudniana była przy demontażu urządzeń zakładu.
Narzucona polityka zatrudnienia zmuszała do odejścia mających uprawnienia do emerytury
lub urlopów górniczych powodując odejście najbardziej doświadczonej grupy pracowników
z kopalni. Brak doświadczonego dozoru stwarzał znaczne utrudnienia w prowadzeniu ruchu
zakładu i realizacji złożonych procesów likwidacyjnych.
W procesie restrukturyzacji zatrudnienia ważną rolę odgrywał powołany Zespół ds. Przemieszczeń Załogi, z udziałem przedstawiciela kopalni oraz spółek węglowych zainteresowanych przejściem załogi, który działał pod egidą PARGW. Stosunkowo małym zainteresowaniem
cieszyło się prowadzone przez Górniczą Agencję Pracy przekwalifikowanie załogi. Skorzystało
z niego ok. 30 osób.
W ograniczeniu zatrudnienia pewną rolę odegrała również prywatyzacja jednostek organizacyjnych powierzchni w postaci warsztatów mechanicznych i elektrycznych. Znacznym odciążeniem było również przekazanie administracji zasobów mieszkaniowych Kopalni utworzonej w tym celu Spółdzielni Mieszkaniowej.
Spadek zatrudnienia w KWK "Sosnowiec" S.A. osiągniętego z zachowaniem spokoju społecznego stało się możliwe dzięki wydłużeniu tego procesu w czasie, zastosowaniu systemu
osłon socjalnych przy równoczesnej restrukturyzacji organizacyjnej i majątkowej spółki.
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6. Podsumowanie
l. Najważniejszym problemem w momencie rozpoczęcia likwidacji stała się restrukturyzacja zatrudnienia związana z jego ograniczeniem. Kierowanie pracowników dołowych na emerytury, urlopy górnicze (wówczas trzyletnie), zasiłki socjalne- najmniej popularne i związane
z tym zapotrzebowanie na określone środki finansowe z budżetu państwa, były najtrudniejszymi
pracami jakie stwarzała likwidacja zakładu.
2. Długotrwała działalność górnicza pozostawiła negatywne skutki w lokalnym środowisku.
Uciążliwości związane z tymi środkami powinny zostać w miarę możliwości wyeliminowane
w ramach likwidacji zakładu górniczego Niektóre z uciążliwości wygasają po przerwaniu wydobycia inne wymagać będą znacznych nakładów na przywrócenie środowiska do właściwego
stanu. Do najpoważniejszych po likwidacji wyrobisk podziemnych należy rekultywacja terenów
przekształconych , usunięcie szkód górniczych, uzdatnienie terenów płytkiego kopalnictwa
w celu przywrócenia ich do zagospodarowania, co niesie za sobą wydatkowanie znacznych
środków finansowych. Zakres prac wymaga ścisłej współpracy z gminami, zwłaszcza w zakresie
zagospodarowania zwalnianych terenów kopalnianych.
3. Złożoność robót likwidacyjnych wymaga opracowania dobrze przemyślanego programu
likwidacji, szczególnie likwidacji wyrobisk górniczych, gdyż błędne decyzje i posunięcia
pociągają za sobą z reguły nieodwracalne skutki zarówno techniczne jak i finansowe.
4. Procesy likwidacyjne są bardzo kosztowne zarówno w wykonawstwie jak i przygotowania dokumentacyjnym. Kopalnia bardzo często spotykała się z ograniczaniem na te cele środków
budżetowych, co wydłużało samą likwidacje i podrażało w konsekwencji jej koszty.

Technological and social aspects of mine liquidation as exemplified
by the Sosnowiec Coal Mine pic
Abstract
The paper presents the model and history of the Sosnowiec Coal Mine pic. Since the coal
deposits which guaranteed its efficiency were exhausted, the process of liquidation was begun.
The mine serves as an example which shows the most important problems connected with the
liquidation of a mine together with considering the natura! hazards and also the necessity of
restoration of the natura! environment. Potential dangers, connected with inappropriate mine
liquidation were pointed out.
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Tabela 3. Likwidacja wyrobisk korytarzowych
Tablc 3. Liquidation o f dog hcadings

Sposoby likwidacji

Lp.

1992

1993

1994

'995

1996

1997

1998

(mb)

(mb)

(mb)

(mb)

(mb)

(mb)

(mb)

8690

5555

3810

Pokład

l

Cz~;śc i owc

rabatowanic + korki podsadzkowe

2

Czc;ściowe

rabatowanic + pch1a podsadzka

3 Pelna podsadzka

409

2635

11650

1020

1810

630
206

3036
220

Razem

1380

40

5035

13500

Pokład

5761

4030
560

Czc;ściowc

rabatowanic + korki podsadzkowe

2560

2050

3234

Czc;ściowc

rabatowanic +

pełna

2610

720

945

3

Pcłna

1610

120

460

podsadzka

o

1540

4 Korki podsadzkowe

335
6780

Razem

2010

Pokład

l

Czc;ściowc

rabatowanic + korki podsadzkowe

2

Czc;ściowc

rabatowanic +

3

Pcłna

pełna

podsadzka

podsadzka

9944

410

70

2670

630

1385

2350

3225

4639
5925

o

1050

2035

20289

510
280

5330

2320

2830

3865

1044

8185

8995

2090

1195

4725

5147

740

1055

6065

7950

1707

975

5257

90

Razem

1600

580

1990

4 Korki podsadzkowe
5 Tamymurowe

37646

4275

470

Tamymurowe

o

501

l

podsadzka

220
1420

9320

2

l5

32340

630

4 Korki podsadzkowe
5 Tamymurowe

R-m
(mb)

1160

1415

11335

13100 10250

Pokład

5925

530

6330

12065

853 1

12049
30337

12187 67658

620

l

Częściowe

rabatowanic + korki podsadzkowe

780

5175

2

Czc;ściowc

rabatowanic +

pełna

1790

630

2420

3

Pcłna

180

210

390

podsadzka

podsadzka

4480

10435

o
o

4 Korki podsadz kowe
5 Tamymurowe
Razem

2750

60 15

4480

o

o

o

420

800

480

3360

1015

4855

2I06

14061

16I 67

433

I0084

I 1237

6699

25I60 3517I

o

13245

Inne wyrobiska
Czc;ściowc

rabatowanic +korki podsadzkowe

1407

2

Częściowe

rabatowanic + pełna podsadzka

285

3

Pcłna

I

podsadzka

285

4 Korki podsadzkowe
5 Tamymurowe

720
Razem

Razem kopalnic
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Hydrogeologiczne problemy likwidacji
Słowa

kopalń

kJuczowe

Prognoza skutków likwidacji kopab1- zmiany stosunków wodnych- zagrożenia wodne czynnych zakładów górniczych
Streszczenie

Wieloletnia, często ekstensywna, eksploatacja górnicza skutkuje znacznymi przeobrażenia
mi w środowisku wodnym. Wynika to zarówno z konieczności minimalizowania zagrożenia
wodnego (praktycznie każda kopalnia- odkrywkowa i podziemna- musi być odwadniana),
jak i zmian w górotworze. Tworzą się nowe systemy wodonośne . Wody kopalniane, w przeważającej części zasolone, są na ogół zrzucane do cieków powierzchniowych. Systemowe zmiany
gospodarki w Polsce i sytuacja na rynkach światowych wymuszają decyzje o likwidacji kopalń
a niejednokrotnie całych zagłębi górniczych. Do kluczowych zagadnień związanych z likwidacją należy wybranie optymalnego sposobu zaprzestania lub ograniczenia odwadniania górniczego. Należy przewidzieć skutki jakie sposób likwidacji może wywrzeć na zmianę stosunków
wodnych w silnie zaburzonych rejonach eksploatacji górniczej. Wybrany sposób likwidacji
musi także uwzględniać bezpieczeństwo nadal pracujących kopalń oraz nie powodować dalszej
degradacji środowiska wodnego.
1.

Wstęp

Działalność eksploatacyjna w Polsce jest prowadzona od wielu stuleci w regionach występo
wania złóż surowców energetycznych, rud metali, surowców chemicznych i skalnych. Schodzenie z eksploatacją na coraz większe głębokości powoduje narastanie skutków środowisko
wych, a w sferze stosunków wodnych częstokroć kumuluje się z oddziaływaniem działalności
ujęć wody. Tworzą się wspólne leje depresji. Wpływ na przeobrażenia w środowisku wodnym
wywierają także działania pośrednio związane z działalnością górnicząjak np. składowanie skał
odpadowych, odpadów poprzeróbczych, przekładanie koryt rzecznych, budowa zbiorników
wodnych itp.
Najpełniejszą ocenę wpływu działalności górnictwa na środowisko wodne w Polsce
przedstawił Z. Wilk z zespołem w latach 1985-1990 (Wilk 1990, Wilk i in. 1990). Pewne
uzupełnienia i uogólnienia przedstawiono także w pracy A. Szczepańskiego (Szczepański
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1999), ale tą problematyką zajmują się także hydrogeolodzy w innych ośrodkach badawczych (Fiszer 1995; Facholewski i in. 1995; Posyłek, Rogoż 1998; Rogoż 1996; Rogoż ,
Posyłek 1995).
W tak głęboko przeobrażonym środowisku postępuje od kilku lat przyspieszona likwidacja
kopalń , a nawet całych zagłębi eksploatacyjnych. Podstawę decyzji likwidacyjnych stanowią
zwykle wyczerpanie się zasobów w obszarze górniczym kopalni lub kryteria ekonomiczne
i skutki społeczne . Skutki środowiskowe , w tym szczególnie w środowisku wodnym, są zwykle
przedmiotem analiz, ocen i prognoz w następnej kolejności . Ich celemjest zazwyczaj dążenie do
minimalizacji zagrożeń wodnych dla kopalń nadal czynnych, sąsiadujących z likwidowanym
zakładem górniczym. W takiej sytuacji nie można oczekiwać znaczącego zmniejszenia ilości
wód kopalnianych, ani też ładunku zrzucanych do rzek soli, zwłaszcza wobec malejącego zuży
cia wody w Polsce i niewykorzystywania słodkich wód kopalnianych. Dobitnie tezę tę ilustruje
zestawienie GUS (Ochrona Środowiska 1998), z którego wynika, że pomimo likwidacji
w ostatnich latach 8 kopalń węgla kamiennego w GZW i 6 w DZW, 7 węgla brunatnego, 2 rud
miedzi, l rud cynku i ołowiu oraz 50 surowców wapiennych i kruszyw naturalnych, łączna ilość
pompowanych wód kopalnianych wzrosła z około 1,21 do około 1,22 km 3/a (między latami
1990 i 1997) przy mniejszym stopniu ich wykorzystania (38,3% w r. 1990 i zaledwie 25,7%
w r. 1997).
Dotyczy to szczególnie rejonów o największych przeobrażeniach w środowisku wodnym
a takimjest niewątpliwie Górnośląskie Zagłębie Węglowe i górnictwo węgla kamiennego .
Racjonalizacja działań likwidacyjnych górnictwa wymaga wcześniejszego i szczegółowego
rozpoznania zmienionych eksploatacją górniczą warunków hydrogeologicznych. Odwadnianie
zlikwidowanych zakładów górniczych stanowi podstawową część kosztów przenoszonych na
wiele lat po decyzji likwidacyjnej. Ze względów środowiskowych i ekonomicznych decyzje te
powinny być poprzedzone lokalnymi lub regionalnymi prognozami skutków modyfikacji systemów odwadniania likwidowanych kopalń na środowisko .

2. Uwarunkowania i skutki likwidacji odwadniania
W wielowiekowej tradycji górnictwa w naszym kraju wiele kopalń rud, węgli kamiennego
i brunatnego oraz innych kopalin zostało zlikwidowanych całkowicie lub częściowo . Zlikwidowano lub likwiduje się całe zagłębia górnicze. Podstawą decyzji likwidacyjnych były zwykle
wyczerpanie zasobów, zmiany tzw . kryteriów bilansowości lub katastrofy górnicze.
Zmiana systemu gospodarczego i urynkowienie cen surowców w naszym kraju w latach
dziewięćdziesiątych oraz skorelowanie kosztów wydobycia kopaliny z rynkami światowymi
spowodowały konieczność restrukturyzacji wszystkich gałęzi przemysłu wydobywczego. Nieodzownym elementem tego procesu są decyzje likwidacyjne dotyczące wszystkich rodzajów
górnictwa.
Niewątpliwie najprostszym i najtańszym sposobem likwidacji zakładów górniczych byłoby
dopuszczenie do ich zatopienia. Postępowanie takie najczęściej prowadzi jednakże do dalszej
degradacji środowiska wodnogruntowego oraz przeobrażeń na powierzchni w obrębie wcześniej
ukształtowanych lejów depresji. Takie postępowanie mogłoby także prowadzić do stworzenia
lub zwiększenia zagrożenia wodnego dla nadal czynnych kopalń eksploatujących złoże w tym
samych jednostkach hydrostrukturalnych (systemach wodnych) . Dlatego też każda decyzja
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likwidacyjna musi skutkować opracowaniem dokumentacji hydrogeologicznej w zakresie
prognozy skutków środowiskowych zaprzestania, ograniczenia lub zmiany systemu odwadniania likwidowanej kopalni. Prognoza ta powinna mieć charakter wielowariantowych rozwiązań technicznych celem wyboru wariantu optymalnego z punktu widzenia minimalizacji skutków dla środowiska oraz uwarunkowań ekonomicznych.
W obiegowym przekonaniu likwidacja kopalń powinna skutkować także zaprzestaniem jej
odwadniania. Takie przekonanie legło zapewne u podstaw decyzji o wyłączeniu wszystkich systemów odwadniających byłe kopalnie rud żelaza w Częstochowskim Zagłębiu Rudonośnym,
gdy w 1984 r. zaprzestano pompowania w ostatniej kopalni (Szczepańaki, Lasatowicz 1990).
Skutki tej decyzji przedstawili A. Szczepański i in. (1990) oraz Pacholewski i in. (1995) stwierdzając , po upływie zaledwie kilku lat, występowanie samowypływów wód podziemnych
w otworach studziennych i badawczych, znaczne zwiększenie się zawartości jonów żelaza
w wodach podziemnych piętra środkowojurajskiego i czwartorzędowego oraz w wodach powierzchniowych, tworzenie się zalewisk na powierzchni, podmakanie obiektów budowlanych
w granicach wypełniającego się szybko leja depresji oraz przeobrażenia w szacie roślinnej
w tym obszarze.
Takich błędów nie popełniono już przy podejmowaniu decyzji o likwidacji eksploatacji
w kopalniach DZW i decyzjach o likwidacji poszczególnych kopalń GZW czy likwidacji kopalni Bolesław w rejonie olkuskim oraz kopalń odkrywkowych siarki Piaseczno i Machów w rejonie tarnobrzeskim. We wszystkich w/w przypadkach zostały wyprzedzająco wykonane oceny
i prognozy skutków decyzji likwidacyjnych na środowisko wodne oraz zmiany stopnia zagrożenia wodnego dla kopalń prowadzących nadal eksploatację górniczą (Adamczyk, Haładus
1997, Fiszer 1995, Haładus i in. 1993, Kulma i in. 1996, Posyłek, Rogoż 1998, Rogoż 1996, Rogoż, Posyłek 1995, Szczepański 1998). Wszystkie oceny i prognozy zostały wykonane w oparciu o rozpoznanie warunków hydrogeologicznych, zmienionych w wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej, rozpoznania pustek w górotworze i w powstałych w czasie eksploatacji kontaktów hydraulicznych między p i ętrami wodonośnymi. Na ogół były one wykonywane z wykorzystaniem metod modelowania matematycznego w postaci wieJowariantowych symulacji
różniących się przyjętymi przestrzenno-czasowymi warunkami brzegowymi (zewnętrznymi
i wewnętrznymi) .
Celem prowadzonych symulacji jest wybór optymalnych warunków ograniczenia ilości wód
kopalnianych zrzucanych do cieków powierzchniowych, stopniowego zatapiania górotworu
z uwzględnieniem bezpieczeństwa kopalń otaczających likwidowaną, niedopuszczenie do podtopień i zalewań powierzchni terenu oraz zmierzających do zminimalizowania kosztów, niezbędnego i prowadzonego nadal, odwadniania.
.
Procesy likwidacyjne kopalń odbywają się tak długo, jak sięga historia wydobywania kopalin z ziemi. Część prac wydobywczych, zwłaszcza w początkowym okresie eksploatacji złóż
w rejonach ich wychodni, nie była związana z odwadnianiem górotworu. l wówczas przerwanie
eksploatacji nie było uwarunkowane czynnikami hydrogeologicznymi. Rozwój górnictwa podziemnego, a także odkrywkowego prowadzonego poniżej zwierciadła wód podziemnych, który
miał miejsce od połowy xvm wieku (zaczęto stosować pompy parowe), powodowałjuż zmianę
stosunków wodnych. Od tego też czasu likwidacja wyrobisk górniczych była równoznaczna
z przerwaniem odwadniania górniczego, co skutkowało zmianami stosunków wodnych pozostających pod wpływem czynników naturalnych oraz systemów odwadniania czynnych kopah1.
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W GZW przeobrażenia stosunków wodnych zachodząjuż zatem od około 200 lat z różnym
w różnych rejonach i sięgają zróżnicowanej głębokości.
Liczba kopalń węgla kamiennego na obszarze GZW wzrastała systematycznie, a maksymalny rozwój tego górnictwa nastąpił po drugiej wojnie światowej, kiedy osiągnęła kilkadziesiąt. Równocześnie zwiększały się i obszary górnicze i głębokość eksploatacji, ilość wydobywanego węgla, znacząco wzrastała także intensywność odwadniania, objętość zrzucanej wody
i wielkość ładunków soli zrzucanych do rzek. Pod koniec lat 90-tych (Wilk i in. 1990) czynnych
było 67 kopalń, z czego 49 w regionie odkrytym, 14 w zakrytym a 4 były sytuowane oddzielnie
(Siersza, Janina, Silesia i Kaczyce ). Jak pisze Rogoż (1996) w obrębie GZW istnieje bardzo wiele zlikwidowanych kopalń, co do których nie zachowały się praktycznie żadne materiały dokumentacyjne. Dlatego skutki ich likwidacji nie są znane, a można jedynie domniemywać, że wymusiły intensyfikację odwadniania czynnych kopalń. W cytowanej pracy autor omawia doświadczenia wynikające z częściowej lub całkowitej likwidacji 22 kopalń na tym obszarze.
W odniesieniu do kopalń węgla kamiennego autor stwierdza, że w zasadzie we wszystkich wyrobiska górnicze zostały zatopione do poziomu połączeń z nadal czynnymi kopalniami, a przelewające się wody, głównie infiltracyjne, spływają grawitacyjnie do systemów odwadniających
te ostatnie. Posyłek, Rogoż (1998), Rogoż (1996), Rogoż, Posyłek (1995), Szczepański (1998)
oraz A. Szczepański i in. (1998) zwracają uwagę, że likwidacja kopalń węgla kamiennego odbywa się najczęściej w warunkach pracy całych zespołów kopalń, prowadzących eksploatację
w tym samym systemie wodonośnym. Każda zmiana systemu odwadniania w likwidowanych
kopalniach może zatem stwarzać wzrost zagrożenia wodnego w sąsiednich. Nie może być zatem
w praktyce mowy o całkowitym zaprzestaniu odwadniania bez równoczesnych działań w zakresie zwiększenia możliwości odwadniania przez sąsiednie kopalnie. Likwidowane kopalnie
mogą być zatapiane jedynie do wysokości odpowiadających położeniom bezpośrednich lub pośrednich (filar graniczny, podsadzone stare zroby itp.) połączeń hydraulicznych z nadal czynnymi. W zlikwidowanych kopalniach (Rogoż 1996) tworzą się podziemne zbiorniki wodne
o zróżnicowanych pojemnościach od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów m 3 . W części
zlikwidowanych kopalń (np. Concordia, Saturn) pracują pompownie wydobywające wody
zwykłe, słodkie. Niestety tylko część z nich jest gospodarczo wykorzystywana przez zakła
dy wodociągowe, w części służą do naprawienia szkód górniczych zaistniałych w okresie eksploatacji górniczej, większość jest niestety zrzucana do cieków wraz ze słonymi wodami kopalnianymi.
Na części obszaru GZW przedmiotem eksploatacji były także rudy cynku i ołowiu. Wielowiekowa eksploatacja złóż prowadzona była w utworach triasu do głębokości około l 00 m
w nieckach bytomskiej i chrzanowskiej. W niecce bytomskiej zaprzestano eksploatacji w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, ale nadal utrzymywane jest odwadnianie w celu zminimalizowania zagrożenia wodnego dla leżących niżej l O kopalń węgla kamiennego. Założono
centralną pompownię w szybie BoJko w Bytomiu, z której aktualnie (Rogoż 1996)) odprowadza
się 22-26 m 3/min wód o mineralizacji dochodzącej do 2,5-2,7 g/dm 3 . W zrobach zlikwidowanych kopalń utworzyły się zbiorniki wodne (siedem) o pojemnościach od 11 do 1638 tys. m 3 •
Przebieg procesu tworzenia zbiorników oraz intensywności odwadniania jest monitorowany
a zamierzenia eksploatacyjne kopalń węgla kamiennego i infrastruktura Bytomia wskazują na
konieczność zmiany dotychczasowego odwadniania poziomu triasowego. Kopalnie rud cynku
i ołowiu w niecce chrzanowsko-wilkoszyńskiej były zatapiane, a na ich terenach budowano
natężeniem,
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ujęcia wód pitnych (M. Rogoż, 1996). Do najbardziej znanych należą ujęcia Matylda (Chrzanów) i Galmany (Jaworzno). Wody kopalniane nadal czynnej kopalni Trzebionka są w całości
(ok. 30m3/min) wykorzystywane na potrzeby Trzebini i Chrzanowa. Należy pamiętać, że kopalnie Matylda i Galmany zostały zlikwidowane (i zatopione) w r. 1930. Kopalnię Matylda odtopiono w 1952 r., po czym zlikwidowano ostatecznie w 1973 r.
Również niektóre wyrobiska byłych kopalń węgla kamiennego zostały wykorzystane do eksploatacji słodkich wód podziemnych systemem szybów i studni głębinowych. Należą tu (Rogoż
1996) ujęcie Brzezinka, w miejsce zatopionej w 1925 r. kopalni Nowa Przemsza, ujęcie Rozalia
(eksploatuje się wody ze zrobów b. kopalni Rozalia, zatopionej w końcu ub. wieku), ujęcie Boże
Daj Szczęście (szybowe, na obszarze KWK Siemianowice) czy też ujęcie dla Elektrowni Łazis
ka zlokalizowane w szybie na obszarze KWK Bolesław Śmiały (Posyłek, Rogoż 1998). Jak
oceniają ci ostatni autorzy, obecnie nie obserwuje się zmian warunków hydrogeologicznych
w rejonach dawno zlikwidowanych kopalń. Przyczyn tego stanu rzeczy upatrują w odwadnianiu
górniczym prowadzonym w czynnych kopalniach oraz innych czynnikach antropogenicznych,
które wprowadzają zmiany warunków krążenia wód w lokalnych zlewniach. Należałoby podkreślić, że kopalnie zlikwidowane w pierwszych dekadach XX wieku prowadziły na ogół płytką
eksploatację pokładów węgla (często w pobliżu wychodni), stądwywierały nieporównywalnie
mniejszy wpływ na zmianę stosunków wodnych, a zaprzestanie odwadniania prowadziło jedynie do zatopienia wyrobisk i nie skutkowało znaczniejszymi zmianami w środowisku wodnym
i na powierzchni.
Równie stare górnictwo węglowe w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym do połowy XIX w.
prowadziło eksploatację na ogół poziomymi sztolniami i chodnikami upadowymi. Wody grawitacyjnie spływały do rzek. Późniejsza eksploatacja sięgała do głębokości około l 000 m ppt i spowodowała znaczne obniżenie zwierciadła wód oraz osiadanie terenu (do 17 m). Likwidacja kopalni wałbrzyskich poprzez tamowanie niektórych wyrobisk i zaprzestanie ich odwadniania
spowodują zmianę pięciu centrów dotychczasowego drenażu, a tym samym powstanie nowy
system krążenia wód. Fiszer (1995) centra te wiąże z odrębnością warunków hydrodynamicznych i traktuje jako odrębne zbiorniki ustalając w opracowanej prognozie optymalną kolejność
ich zatapiania. Rozważania dotyczące skutków likwidacji kopalń w DZW głównie ukierunkowane są na kopalnie Julia, Chrobry i Victoria likwidowane kompleksowo. Nie dotyczą kopalni
Nowa Ruda i Słupiec leżące w SE części rejonu w SE części rejonu, które także zostały zlikwidowane, ale ich odwadnianie wytworzyło odrębne leje depresji (Wilk i in. 1990) i skutki zatapiania będą miały ograniczony i lokalny charakter.
W górnictwie miedziowym decyzje likwidacyjne objęły kopalnie rud w niecce zewnętrzno
-sudeckiej.W synklinie złotoryjskiej zlikwidowano obydwie kopalnie: Nowy Kościół w 1966,
Lena w 1968 r. Zaprzestanie odwadniania i zatapianie wyrobisk górniczych nie spowodowało
istotnych zmian w środowisku wodnym w tym regionie. W synklinie grodzieckiej działały kopalnie: Konrad, Lubichów i Upadowa Grodziec. Ta ostatnia została zlikwidowana w 1973 r.,
kop. Konrad postawiona w stan likwidacji w 1987 r. z zobowiązaniem dostarczenia wód do sieci
wodociągowej. W tej sytuacji podjęto prace nad udokumentowaniem wielkości zasobów eksploatacyjnych ujęcia Konrad w oparciu o wydajności systemów odwadniających permskie pię
tro wodonośne kopalń Konrad i Lubichów. Wielkość tych zasobów określono na 46,3 m 3/min
(ok. 67 tys. m 3/d) przy depresjach odpowiadających poziomom odwadniania 850, 650 i 550 m
(w kop. Konrad) i 213m (kop. Lubichów). Uzdatnienia wymagały tylko wody z poziomów 550
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i 213 (ok. 25% zasobów). Wykorzystywanychjest około 11 tys. m3/d; ostatnio przystąpiono także do produkcji i dystrybucji wód butelkowych. Alternatywnym rozwiązaniem jest zatopienie
kopalni: całkowite lub częściowe (Wilk i in. 1990).
Do całkowicie zlikwidowanych zagłębi górniczych, oprócz górnictwa rud w niecce bytomskiej, należy częstochowsko-kłobucki rejon eksploatacji rud żelaza. Eksploatacja ich z ilasto-mułoweowych utworów doggeru wiązała się z koniecznością odwodnienia piaskowcowych
serii warstw kościeliskich. Zwierciadło wód podziemnych obniżono o około l 00 m. Eksploatacja rud w tym rejonie sięga XIV w., przy czym podziemną (szybiki) prowadzono od początku
w. XIX (Szczepański i in. 1990). Pod koniec XIX w. prowadzono już wyrobisko chodnikowe,
a intensyfikacja wydobycia rud i odwadniania nastąpiła szczególnie w wieku XX. W latach
czterdziestych pracowało 27 kopalń, które pod koniec wojny zostały zatopione. Powojnie odtopiono je, wybudowano dalszych 25 kopalń, które następnie sukcesywnie likwidowano w latach siedemdziesiątych. Ostatnia kopalnia, Wręczyca, zakończyła eksploatację w 1983 r.,
a ostatnią kopalnią, w której wyłączono systemy odwadniające w 1984 r. była kop. Szczekaczka
(Szczepański, Lasatowicz 1990). W efekcie sukcesywnego zatapiania kopalń rud w tym rejonie
obserwuje się odbudowę naturalnych stosunków wodnych: wypełnianie leja depresji w piętrze
środkowo-jurajskim, zmiany kierunków przepływu wód, podtapianie lokalnych zagłębień terenu, samowypływy w otworach badawczych i studniach, odbudowa zasobów wodnych w poziomie czwartorzędowym , lokalne podtapianie obiektów budowlanych oraz znaczące podwyż
szenie zawartości jonów: siarczanowego, żelaza i manganu w wodach (Szczepański, Lasatowicz
1990, Szczepański i in. 1990). Jest to szczególne niepokojące gdyż w warstwach kościeliskich
pracuje kilkadziesiąt ujęć dostarczających wody ultrasłodkiej (Pacholewski i in. 1995). Zmiany
w polu hydrochemicznym, wg tych autorów, w stosunku do tła sięgają w niektórych obszarach
wypełniającego się leja przekroczenia stężeńjonów siarczanowego (7x), manganowego (lOOx)
i żelazowego (500x). jest to spowodowane rozwojem procesów utleniania i hydrolizy oraz
ługowania tych jonów z zalanych wyrobisk górniczych i wynoszenia ich do wód podziemnych,
na powierzchnię i wód powierzchniowych (Pacholewski i in. I 995). Zaobserwowane zostały
także zmiany objętości przepływającej wody w korytach rzek, które na powrót stały się bazą drenażową dla wód podziemnych.
3. Prognozowanie

możliwości

zmian odwadniania w górnictwie podziemnym

Decyzje likwidacyjne podziemnych zakładów górniczych dotyczące całych zagłębi, rejonów
a najczęściej poszczególnych kopalń wymuszają konieczność wykonania dokumentacji hydrogeologicznych o charakterze prognoz. Zwykle decyzje te skutkują zmianami w systemie odwadniania, tworzeniem zbiorników wód podziemnych lub naturalnym zatopieniem najgłęb
szych poziomów eksploatacyjnych. Obowiązkiem służb geologicznych jest przewidzenie
skutków takich działań w aspekcie wpływu na środowisko wodne i powierzchnię, terenu oraz
zmiany stopnia zagrożenia wodnego dla nadal czynnych kopalń leżących w otoczeniu likwidowaneJ.
Niewątpliwie najwłaściwszym sposobem opracowania takich prognoz są modelowania matematyczne, umożliwiające przeprowadzenie wielowariantowych rozwiązań symulacyjnych.
Wielowariantowość obliczeń związana jest z możliwością uwzględnienia w modelu wszystkich
naturalnych i technicznych czynników warunkujących przebieg zatapiania zlikwidowanej ko540
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palni lub też zmiany systemów odwadniania. Należy przy tym uwzględnić uwarunkowania śro
dowiskowe (ekologiczne) oraz ekonomiczne. Porównanie uzyskanych rezultatów poprzez ocenę
prognozowanych skutków, umożliwia wybór wariantu optymalnego.
Obliczenia symulacyjne prowadzone dla kopalń podziemnych wymagają znacznie więk
szych uproszczeń modelu hydrogeologicznego niż w przypadku kopalń odkrywkowych. Warunki hydrogeologiczne są przy tym z reguły bardziej złożone i silniej przeobrażone w wyniku
prowadzonej eksploatacji. Oprócz naturalnych dróg przepływu wód podziemnych pojawiaj ą się
bowiem nowe (szyby, wyrobiska poziome, spękania górotworu, rozwarstwienia płaszczyzn
uskokowych itp.), zwiększyła się także pojemność wodna górotworu (pustki poeksploatacyjne,
przeobrażane często w zbiorniki wodne). W kopalniach podziemnych odwadnianie jest zwykle
prowadzone na kilku poziomach, często także w sposób selektywny, tj . odrębnymi systemami
wydobycia wód zwykłych (słodkich) i zasolonych.
Efektem częściowego zatopienia kopalni jest kilkuprocentowe, czasowe zmniejszenie ilości
wód zrzucanych do cieków z tak likwidowanych łącznie kopalń. Pozostaje natomiast problem
utrzymania załogi obsługującej odwadnianie w wybranej kopalni, utrzymywanie w niej szybów,
zapewnienie wentylacji wyrobisk oraz ogromnego zużycia energii na obsługę całego procesu
odwadniania. Z reguły w kopalniach pracują bowiem nisko sprawne i energochłonne pompy.
Rozwiązania takie powodują konieczność utrzymywania wysokości bezpiecznego zatapiania
kopalń na poziomach wynikających z położenia stacji pomp. System ten, określany jako odwadnianie stacjonarne, jest w związku z tym mało elastyczny.
Wszystkich tych problemów można uniknąć przyjmując inne rozwiązanie polegające na wybraniu jednego lub kilku szybów kopalni, odpowiedniej ich adaptacji oraz zainstalowaniu pomp
głębinowych . Są to pompy energooszczędne, wysokowydajne a ich położenie w szybie (a tym
samym wysokość zatapiania kopalni) można zmieniać, stosownie do wymagań określonych minimalizacją zagrożenia wodnego w otaczających kopalniach. Takie rozwiązania proponują
Szczepański i in. (1998) na przykładzie kopalń położonych w północnej i północno-wschodniej
części GZW. Rozwiązania, zaakceptowane przez Komisję ds. Zagrożeń Wodnych w Podziemnych Zakładach Górniczych Prezesa WUG , znajdują już zastosowanie poprzez opracowanie,
w dwu etapach, założeń do projektu techniczno-ekonomicznego dla podsystemu Saturn i podsystemu Sosnowiec. Jak wskazał Szczepański (1998) istnieje także możliwość pełnego zintegrowania tych podsystemów oraz stworzenie centralnego, zautomatyzowanego rejonowego systemu odwadniania w tym obszarze. Proponowany system amortyzuje się w ciągu kilku lat, prowadzi do zmniejszenia ilości zrzucanych wód, a poprzez możliwość utrzymywania zmiennej
w czasie i przestrzeni wysokości zatapiania poszczególnych kopalń (bezpiecznej dla sąsiednich
czynnych zakładów górniczych) oraz znaczącego zminimalizowania zatrudnienia obsługi systemów odwadniających, minimalizuje stopień zagrożenia obiektów oraz życia zatrudnionych
ludzi. Załoga nie jest zatrudniana pod ziemią, znika konieczność wentylacji wyrobisk, można
zlikwidować większość szybów.
Przyjęcie takich rozwiązań stało się możliwe dzięki stworzeniu wiarygodnego modelu hydrogeologicznego uwzględniającego zmiany naturalnych warunków wodnych w wyniku eksploatacji oraz wykonaniu wielowariantowych symulacji komputerowych (prognoz skutków)
determinowanych różnorodnymi warunkami naturalnymi, wtórnymi kontaktami hydraulicznymi i założeniami przebiegu eksploatacji (i odwadniania) czynnych kopalń , pracujących w otoczeniu likwidowanych. Wiarygodny model hydrogeologiczny udało się stworzyć dzięki ściślej
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ze służbami hydrogeologicznymi wszystkich kopalń (czynnych i zlikwidowanych)
we wspólnym reżimie wodnym oraz rozpoznaniu stwierdzonych lub potencjalnych
hydraulicznych między poszczególnymi kopalniami .

pracujących
połączeń

4. Hydrogeologiczne uwarunkowania likwidacji

kopalń

Z przedstawionych wcześniej rozważań na temat wpływów eksploatacji górniczej na stosunki wodne w skali regionalnej i lokalnej oraz skutków już zrealizowanych likwidacji kopalń
jednym z podstawowych czynników decyzyjnych są uwarunkowania hydrogeologiczne.
Zwłaszcza w decyzjach likwidacyjnych, gdyż proces ten jest realizowany w warunkach zmienionych kończącą się eksploatacją, a najczęściej pozostających pod wpływem eksploatacji innych czynnych nadal kopalń i ich systemów odwadniających . Problemem technicznym jest nie
tylko decyzja o wyłączeniu lub zmianie systemu, a nierzadko i celu odwadniania likwidowanego
zakładu górniczego lub jego części, ale także wybór sposobu realizacji. W kopalniach podziemnych, zwłaszcza głębokich , odwadnianie realizowane jest na ogół na kilku poziomach eksploatacyjnych. W większości z nich prowadzone jest odwadnianie selektywne, czyli oddzielne
wydobycie wód słodkich lub słabo zmineralizowanych, które mogą i powinny być wykorzystywane gospodarczo. Niektóre wyrobiska górnicze mogą być zatem zamienione na ujęcia wód
podziemnych, po opracowaniu dokumentacji i zatwierdzeniu zasobów eksploatacyjnych. Takie
decyzje wymuszają przyjęcie koncepcji likwidacji kopalni z koniecznością ochrony ilościowej
i j akościowej zasobów ujęcia wód podziemnych. Możliwość eksploatacji wód zwykłych wymusza utrzymanie odrębnego (na ogół) systemu odwadniania likwidowanej kopalni oraz ogranicza możliwość podsadzania likwidowanych zrobów odpadami.
Wyraźne zróżnicowanie co do sposobu likwidacji lub redukcji systemów odwadniających : ich
lokalizacji, wydajności oraz możliwości zatapiania wyrobisk górniczych występuje także w zależ
ności od tego czy następuje likwidacja całego zagłębia wydobywczego (zespołu kopalń współ
działających w jednostce hydrostrukturalnej) czy też pojedynczego zakładu górniczego. W tym
ostatnim przypadku o sposobie likwidacji decydują w pierwszym rzędzie czynniki determim~jące zagrożenie wodne dla kopalń nadal czynnych. Na plan pierwszy wysuwają się w takich przypadkach,
a tego typu decyzje likwidacyjne dominują w górnictwie węglowym w obszarze GZW, przestrzenne
rozmieszczenie kontaktów hydraulicznych bezpośrednich i pośrednich likwidowanej kopalni z są
siadującymi. W następnej kolejności o sposobie ograniczenia, modernizacji lub zaniechania odwadniania likwidowanej kopalni decydują możliwości przejęcia przelewających się przez te kontakty ilości wód przez systemy odwadniające czynnych kopalń. Uwarunkowania hydrogeologiczne
schodzą w takich przypadkach na dalszy plan. Hydrogeolodzy zajmujący się tą problematyką wskazująjednoznacznie na celowość podejmowania decyzji likwidacyjnych w odniesieniu do zespołów
kopalń, a nie pojedynczych zakładów górniczych. Koszty odwadniania stanowią bowiem znaczącą
część kosztów likwidacji i są ponoszone długo po likwidacji kopalń, a zatem i kryterium ekonomiczne przemawia za modyfikacją realizowanego przez górnictwo węgla kamiennego programu
likwidacyjnego. Likwidacja pojedynczych kopalń nie spowoduje znaczącego zmniejszenia ilości
pompowanych wód, które w większości degradująjakość wód dorzeczy górnej Wisły i Odry, do których są zrzucane. Także i z tego względu wskazane byłoby podejmowanie decyzji likwidacyjnych
o charakterze zespołowym, czyli kopalń pracujących we wspólnym reżimie hydrodynamicznym, co
skutkowałoby znaczniejszym zmniejszeniem ilości zrzucanych wód.
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Jak już wzmiankowałem każda decyzja likwidacyjna, w odniesieniu do zakładu górniczego prowadzącego wcześniej eksploatację poniżej zwierciadła wód podziemnych, powinna wymusić opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej o charakterze prognozy wpły
wu założonego sposobu likwidacji na środowisko wodne. Z jakimi problemami borykają
się wykonawcy tych dokumentacji hydrogeologicznych i opracowań prognostycznych?
Wychodząc z założenia, że w postępowaniu likwidacyjnym najważniejszym zadaniem jest
minimalizacja zagrożenia wodnego w sąsiednich kopalniach, a także ochrona zasobów wód podziemnych w Głównych i Użytkowych Zbiornikach, wszystkie dokumentacje i prognozy powinny szczególnie artykułować te elementy, z uwzględnieniem technicznych i ekonomicznych
możliwości realizacji decyzji. Kolejnym ważnym elementem z zakresu gospodarki wodnej jest
powstrzymanie degradacji wód powierzchniowych poprzez ograniczenie ilości i jakości zrzucanych wód kopalnianych. Na dalszych pozycjach należałoby wymienić ochronę powierzchni
przed podtopieniem i tworzeniem zbiorników powierzchniowych. Ostateczną weryfikację
przedkładanych dokumentacji stanowią jednakże kryteria ekonomiczne; ze zrozumiałych
względów priorytety we wdrożeniach uzyskują rozwiązania pociągające za sobą minimalizację
kosztów procesu likwidacyjnego.
Takjak wyniki wszystkich zadań hydrogeologicznych również i w tym zagadnieniu trafność
prognoz i merytoryczna poprawność dokumentacji zależą od wiarygodności zebranych danych
wyjściowych . Zakres badań hydrogeologicznych w latach powojennych zmieniał się proporcjonalnie do zmian w polityce państwa w stosunku do górnictwa oraz możliwości finansowych
poszczególnych jego branż . Zwykle największe nakłady na realizację celów badawczych były
przeznaczane w okresie budowy i rozbudowy kopalń. Regułą stało się zmniejszanie nakładów
w miarę stabilizacji eksploatacji i ich minimalizacja w latach poprzedzających zamknięcie
zakładu górniczego. Bazą wyjściową do sporządzenia ocen hydrogeologicznych skutków likwidacji wyrobisk górniczych i prognoz stanowią zatem materiały dokumentacyjne z okresu dominacji naturalnych warunków hydrogeologicznych lub też ich przeobrażenia pod wpływem budowy i rozbudowy kopalni. Są to materiały niewystarczające, gdyż największe zmiany w górotworze w zakresie parametrów hydrogeologicznych, kontaktów hydraulicznych, zmian chemizmu wód i intensywności zasilania są rejestrowane w okresie poprzedzającym decyzje likwidacyjne. Większość kopalń o zanikającym wydobyciu prowadzi obserwacje i pomiary hydrogeologiczne w stałych punktach pomiarowych i kontrolnych. Ich ilość i zakres zwykle w miarę
upływu czasu, malała. W zatapianych polach wydobywczych niezwykle rzadko wykonywane
były pomiary tempa piętrzenia wód i badania ich jakości. W efekcie tak prowadzone obserwacje
hydrogeologiczne nie spełniają wymagań dla prognozowania przebiegu zatapiania wyrobisk
górniczych. Zasadnicze braki występują w zakresie rozpoznania własności hydrogeologicznych
skał wodonośnych oraz słabo i nieprzepuszczalnych, które w wyniku eksploatacji uległy spęka
niom, rozwarstwieniom i przemieszczaniom. Utraciły także swoje pierwotne cechy fizyczne
i wytrzymałościowe. Górotwór w przestrzeni eksploatacyjnej i ponad nią zdecydowanie zwięk
szył, w stosunku do naturalnej, swoją pojemność i przewodność (we wszystkich kierunkach).
Powstałe we wcześniej wyeksploatowanych pokładach zbiorniki wodne, niejednokrotnie
o znacznej pojemności i ciśnieniu wody, stanowić mogą dodatkowe warunki brzegowe w schemacie obliczeniowym likwidowanej kopalni i dla całego regionu . Zwykle wody w tych zbiornikach są wyżej zmineralizowane niż pochodzące z infiltracji i wypełniające nowo likwidowane
wyrobiska. W przypadku połączenia się tych wód mogą tworzyć się lokalne pola hydrochemiSekcja II
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czne, odmienne od składu dopływających wód. Praktycznie w każdym przypadku wykonywania
dokumentacji hydrogeologicznej związanej z prognozą skutków likwidacji zakładu górniczego
występują problemy z ustaleniem prawidłowych założeń. Dążenia do minimalizacji kosztów
likwidacji kopalni zwykle nie pozwalają na wykonanie podstawowych badań hydrogeologicznych. W kopalniach podziemnych większość starych wyrobisk jest niedostępnych; nie ma zatem
możliwości wykonywania jakichkolwiek obserwacji i pomiarów, bądź tylko w ograniczonym
zakresie. W przepisach prawa daje się zauważyć brak zobowiązania do wykonania dokumentacji hydrogeologicznych kopalni lub jej części, stawianych w stan likwidacji. W takiej
dokumentacji powinny zostać zebrane, przez służby geologiczne kopalni, dane o wszelkich
przejawach wodnych w likwidowanym obszarze, a także wyniki badań parametrów hydrogeologicznych skał określone na wcześniej pobranych próbach. Celowym byłoby także określenie
składu wód porowych wyciśniętych ze skał otaczających wyrobiska górnicze przeznaczone do
zatapiania. W procesie wieloletniej eksploatacji skały były bowiem osuszane, zawilgacane,
tkwiły w zmiennym polu temperaturowym i gazowym (tzw. atmosfera kopalniana). W lokalnej
skali rozwijały się procesy wietrzenia prowadzące do zmian własności fizycznych, mechanicznych i chemicznych skał. W różnych rejonach eksploatacji górniczej te procesy mogły rozwijać
się w różnym stopniu i rożnym czasie. To wszystko przemawia za koniecznością wykonania
tego typu dokumentacji natychmiast po podjęciu decyzji likwidacyjnych kopalni lub ich części,
czy tylko jakiegoś poziomu eksploatacyjnego. Dane zebrane w takich "cząstkowych" dokumentacjach hydrogeologicznych stanowić mogą podstawę dokumentacji obejmującej całą kopalnię, gdy ta zostanie postawiona w stan likwidacji.
5. Podsumowanie
Każda

praktycznie likwidacja zakładu górniczego (jego części), który prowadził eksploawód podziemnych skutkuje kolejnym przeobrażeniem systemów wodonośnych w skali lokalnej lub regionalnej . Zmiany te zachodzą, lub będą zachodziły,
w górotworze o silnie i przestrzennie zmienionych warunkach hydrogeologicznych. Stosunki
wodne ukształtowane pod wpływem wieloletniego odwadniania kopalń, często wspólnie z eksploatacją zasobów wód zwykłych za pomocą ujęć, zmieniały pierwotne, naturalne warunki zasilania i przepływu wód oraz lokalnie budowę geologiczną. Zwiększyła się chłonność skał, ich
przepuszczalność, uruchomione zostały kontakty hydrauliczne między różnymi warstwami wodonośnymi, wyrobiska górnicze stały się drogami uprzywilejowanych przepływów wód i kontaktów.
W wyniku eksploatacji sczerpane zostały zasoby statyczne w wytworzonym leju depresji,
a do systemów odwadniania kopalni dopływają wody infiltracyjne i pochodzące spoza leja.
Wyłączenie lub ograniczenie intensywności odwadniania likwidowanych kopalń lub ich części,
a także przestrzenna zmiana położenia bazy drenażu prowadzi do zatapiania wyrobisk górniczych. Skutki takich działań powinny być przewidywane i prognozowane w dokumentacji hydrogeologicznej o charakterze wieJowariantowej prognozy opartej o symulacje komputerowe.
Dane wyjściowe do stworzenia modelu hydrogeologicznego i w konsekwencji matematycznego powinny zostać zebrane w dokumentacji hydrogeologicznej wykonanej przez służby geologiczne kopalni, pod nadzorem jednostki badawczej (hydrogeologicznej) wykonującej prognozę, w odniesieniu do likwidowanej kopalni lub jej części (tzw. ruchów lub też poziomów ekstację poniżej zwierciadła
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ploatacyjnych). Zakres merytoryczny takiej dokumentacji powinien zależeć od skali likwidacji:
górniczego, kopalni, ruchu, poziomu eksploatacyjnego.
Prace dokumentacyjne powinny natomiast obejmować:
- szczegółowe kartowanie hydrogeologiczne przeznaczonych do likwidacji wyrobisk górniczych,
- wykonanie szczegółowego bilansu wodnego kopalni obejmującego: pomiary natężenia
wypływów wody ze szczelin i otworów, przepływów w wyrobiskach, objętości i składu chemicznego wód pompowanych przez systemy odwadniające na powierzchnię itp.,
- inwentaryzację wszelkiego rodzaju kontaktów hydraulicznych likwidowanej kopalni
z obszarami górniczymi kopalni sąsiadujących. Położenie przestrzenne połączeń bezpośrednich
(wyrobiska poziome, stare zroby) i pośrednich (podsadzone wyrobiska górnicze, filary graniczne, płaszczyzny uskokowe, spękania górotworu itp.) warunkuje bowiem dopuszczalną wysokość zatopienia kopalni lub jej części nie stwarzającą zagrożenia dla otaczających zakładów
górniczych. W sytuacji, gdy systemy odwadniające tych ostatnich są lub mogą być przygotowane na odbiór dodatkowych ilości wody, należy wskazać możliwość zatopienia likwidowanej kopalni do bezpiecznej wysokości,
- wykonanie pomiarów hydrogeologicznych: położenie zwierciadła wody, wysokość ciśnienia
w istniejących zbiornikach wodnych, w każdej warstwie wodonośnej w górotworze, kontrolowanych tamach wodnych itp. Równolegle należy opróbować wody i wykonać badania ich składu fizykochemicznego, inwentaryzację i weryfikację parametrów istniejących zbiorników wodnych
i dostępnych wyrobisk korytarzowych, stref uskokowych, rejonów podsadzania odpadami. Celem
tych działań jest oszacowanie ogólnej pojemności wolnych przestrzeni w górotworze,
- opróbowanie i wykonanie badań dla określenia parametrów hydrogeologicznych skał
otaczających likwidowane wyrobiska górnicze: chłonność i przepuszczalność. Badania powinny obejmować także rozpoznanie parametrów mechanicznych skał, które zostaną nasycone
wodą. Cechy te decydują o zachowaniu wolnych przestrzeni w górotworze,
- rozpoznanie natężenia dopływów z zasobów dynamicznych i jakości napływających
wód, które będą zatapiały wyrobiska górnicze. Próby wody powinny być pobierane z całej przestrzeni kopalni, z wypływów naturalnych,
- inwentaryzację i kontrolę stanu całej infrastruktury odwadniania: pompownie, pompy,
szyby, otwory wiertnicze, chodniki wodne, rurociągi, tamy, przytamki itp.
Ta podstawowa dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geologicznego i górniczego w zakresie sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych. Dokumentacja ta powinna być opiniowana przez Komisję d/s Zagrożeń Wodnych WUG.
Jeżeli w likwidowanej kopalni prowadzone jest odrębne odwadnianie wód zwykłych służby
geologiczne, pod kierunkiem uprawnionego hydrogeologa, powinny opracować dokumentację
zasobową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i wymogami. Ta dokumentacja powinna zostać przedłożona do zatwierdzenia w Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych w MOŚ, ZNiL.
Jeżeli proces likwidacyjny ulega przedłużeniu częste przypadki dokumentacja powinna być aktualizowana w cyklu np. dwuletnim, zwłaszcza jeśli likwidowana kopalnia jest
położona w sąsiedztwie kopalni stawianych także w stan likwidacji.
Aktualizacja danych o warunkach hydrogeologicznych i "infrastrukturze" gospodarki wodnej likwidowanej kopalni powinna stanowić podstawę jej modelu hydrogeologicznego i matezagłębia
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matycznego dla oceny regionalnych warunków hydrogeologicznych kształtowanych pod
wpływem czynników naturalnych, systemów odwadniających innych kopalń oraz pracy ujęć
wód zlokalizowanych w systemie wodonośnym.
Wyniki wielowariantowych symulacji komputerowych, gdzie zmiennymi warunkami brzegowymi są możliwe sposoby sterowania zatapianiem kopalń podziemnych lub tworzenia zbiorników wodnych w kopalniach odkrywkowych powinny stanowić podstawę projektów technicznych. Równolegle w fazie projektowania należy dokonać ocen ekonomicznych możliwych
rozwiązań. Celem nadrzędnym tych obliczeńjest opracowanie optymalnych warunków ograniczenia, zmiany systemu i sposobu (np. poprzez przejście ze stacjonamego na studzienne) odwodnienia lub jego całkowitego zaprzestania. Za optymalny można uznać wariant, wg którego:
- nie zostanie zwiększony stopień zagrożenia wodnego nadal czynnych zakładów górniczych,
- stosunki wodne w całym systemie nie ulegną zmianom powodującym dalszą degradację
środowiska wodno-gruntowego i powierzchni,
- możliwa będzie eksploatacja zasobów zwykłych wód podziemnych wydobywanych systemami odwadniającymi likwidowaną kopalnię oraz kopalń sąsiednich a także ujęć pracujących
w tym systemie wodonośnym,
- koszty bezpiecznej likwidacji kopalni z punktu widzenia konieczności kontrolowanego
zatapiania wyrobisk będą relatywnie minimalne.
W dokumentacji prognostycznej powinny znaleźć się także projekty systemu monitorowania
przebiegu zjawisk wodnych wynikających z decyzji likwidacyjnych i realizowanych proj ektów
w zakresie odwadniania kopalni. Monitorowanie przebiegu zatapiania kopalń powinno pozwolić na weryfikację realizowanego projektu technicznego likwidacji opartego o wybrane rozwiązanie symulacyjne. Jest bowiem oczywiste, że prognozy dynamicznego procesu zatapi ania
wyrobisk górniczych dotyczą środowiska na ogół silnie przeobrażonego robotami górniczymi .
Rozpoznanie zaś, zwłaszcza kopalń podziemnych, skutków tych przeobrażeń jest na ogół niepełne, punktowe, a często mało wiarygodne. Obserwacje przebiegu procesu likwidacji kopalń
w całym polu hydrodynamicznym mogąpozwolić na weryfikację modelu oraz opracowanie bardziej wiarygodnych prognoz hydrogeologicznych.
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Hydrogeological problems of flooding up of min es
Abstract

Long running, often extensive, mining exploitation results in considerable change in water
system. !t results from the necessity ofminimalization ofwater endangarment (practically every
mine-open pi t and underground- must be drained) as well as the changes in rock massif.
There are new water systems being created. Mine water predominantly salt, is discharged into
surface streams. The systemie changes of Polish economy and the situation on world markets
coerce decisions of closing down of single mines or even whole mining basins. The main problem conceming closing down ofmines is choosing the optima! method of cessation or mitation
ofmine drainage. The consequences that the preferred method of closing down mayhareon the
change ofwater systemsin the region ofmining exploitation should be predicted in advance. The
chosen method of closing down m ust take into consideration safety conditions in stil! working
mines, and not to cause furtber degradation of the environment.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podziemncj 2000, s. 549-566
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Wykorzystanie likwidowanych kopalń do tworzenia
podziemnych magazynów gazu i wód termalnych
Słowa

kluczowe

Restrukturyzacja górnictwa i energetyki- likwidacja kopalń -podziemne magazyny gazumagazynowanie wód termalnych - energia geotermalna
Streszczenie
Restrukturyzacja górnictwa i energetyki oraz rosnące wymagania związane z ideą zrównorozwoju, przede wszystkim z ochroną środowiska, są powodem poważnych problemów, które w szczególności występują z oczywistych przyczyn na obszarze Górnego Śląska.
Najbardziej drastycznym ich wyrazem jest proces całkowitej lub częściowej likwidacji kopalń
węgla kamiennego.
W pracy w nawiązaniu do potrzeb wynikających z tendencji rozwojowych energetyki
oraz racjonalizacji projektów likwidacyjnych omówiono pokrótce możliwości wykorzystania podziemnych wyrobisk likwidowanych kopalń do magazynowania gazu lub wód termalnych (ciepła zawartego w tych wodach). Przedstawiono zagraniczne przykłady tego typu
ważonego

rozwiązań.

l. Wstęp

Zmiana polityki gospodarczej Polski po roku 1989 oraz rosnące wymagania związane z szeroko pojętą ochroną środowiska postawiły przed naszym krajem niezwykle złożony i trudny
problem reformy kompleksu paliwowo-energetycznego. W sposób szczególny dotyka on aglomeracji górnośląskiej, przede wszystkim ze względu na:
- prowadzoną restrukturyzację górnictwa i energetyki, w ramach której likwiduje się szereg kopalń lub rejonów eksploatacji węgla kamiennego (Ney 1998, 1999a; Rozporządzenie
MG ... 1998);
- trudną, według niektórych ocen wręcz dramatyczną, sytuację ekologiczną na obszarze
Górnośląskiego ZagłębiaWęglowego (GZW), będącym najbardziej zanieczyszczonym rejonem
Polski, z czym wiąże się m.in. konieczność unowocześnienia energetyki, w tym uszlachetnienia
struktury bilansu paliw pierwotnych drogą zmniejszenia zużycia węgla (Chaber 1999; Mokrzycki 1999; Ney 1996, 1999a).
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Równocześnie w świecie od szeregu lat wyraźne są tendencje zmierzające do globalizacji polityki energetycznej, w tym w szczególności do ekologizacji energetyki poprzez odchodzenie od
spalania konwencjonalnych paliw stałych na rzecz szerszego wykorzystywania przyjaznych
środowisku źródeł energii, w tym źródeł czystych ekologicznie i odnawialnych.
Polska podpisała kilkadziesiąt różnych konwencji i protokołów, w tym m.in. konwencję
o przeciwdział a niu zmianom klimatu na konferencji w Rio de Janeiro w 1992 roku podczas tzw.
"Szczytu Ziemi". Uchwalona tam deklaracja zdecydowanie odrzuciła pojęcie rozwoju rozumianego jako bezwarunkowy wzrost gospodarczy na rzecz tzw . rozwoju zrównoważonego , zapewniającego poprawęjakości życia człowieka przy jego harmonijnym współżyciu z otaczającą
przyrodą.

Powszechnie przyjmuje się, że XXI wiek będzie w energetyce krajów rozwiniętych wiekiem
ekologicznych źródeł energii, w tym w szczególności wiekiem gazu uznawanego za paliwo
ekologiczne oraz odnawialnych źródeł energii (Malko, Wojciechowski 1998; Ney 1999a).
Według ostatniej prognozy długookresowej zakładającej wzrost zużycia energii elektrycznej
w świecie w latach 1990-2050 o 350% przewiduje się ogromny wzrost zużycia (w stosunku do
roku 1999) bezpiecznej, opartej na nowych technologiach, energii jądrowej - aż o 540%, energii ze źródeł odnawialnych- o ok. 330% oraz zużycia gazu o ok. 265%, przy równoczesnym
wzroście zużycia węgla o ok. 185% i ropy naftowej tylko o ok. 130%.
Przed Polską, posiadającą w stosunku do państw rozwiniętych wybitnie węglową strukturę
energii pierwotnej (zdecydowana dominacja węgla kamiennego i brunatnego na niekorzyść
węglowodorów, przy niskim udziale energii odnawialnej i braku energii jądrowej), stoi problem
ekologizacji energetyki, w szczególności w kontekście naszych starań o przyjęcie do Unii Europejskiej . Zadanie to w najbliższej przyszłości może być realizowane drogązwiększenia zużycia
węglowodorów, przede wszystkim gazu ziemnego, oraz energii odnawialnej, z równoczesnym
ograniczeniem zużycia węgla lub szerszego wykorzystania czystych technologii jego spalania
w energetyce (układy parowo-gazowe ze zgazowaniem węgla) (Lisowski 1998). R. Ney ( !999a)
fonnułuje tezę, że zdecydowana dominacja węgla w strukturze naszych zasobów surowców
energetycznych będzie opóźniała zmiany w strukturze energii pierwotnej, polegające na zwięk
szeniu zużycia paliw węglowodorowych . Jest to zresztą naturalne, zważywszy na fakt, iż zmiany
w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej następują przeważnie powoli, gdyż wiążą się
z poważnymi inwestycjami przemysłowymi. Bardzo wyraźnie potwierdzają to m.in. wariantowe
prognozy dotyczące struktury zużycia nośników energii pierwotnej w ś~iecie w 2020 r.
(np. Gabzdyl 1999). Prognoza dla Polski do 2025 r. opracowana w 1997 r. przez B. Jankowskiego i in. (np. Gabzdyl 1999) zakłada systematyczny spadek udziału kopalnych paliw stałych
z 70% w 2000 r. do 58% w 2015 r., na korzyść udziału gazu ziemnego, który wzrośnie z 9%
w 2000 r. do 16% w 2015 r. (prawie dwukrotny wzrost). Udział ropy naftowej zwiększy się tylko
nieznacznie. W prognozie powyższej nie zakłada się wykorzystywania energii jądrowej, jak
również znaczącego wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii.
Równocześnie, zdaniem R. Neya (1999a), Polska ma realne możliwości , aby w perspektywie
15-20 lat udział energii ze źródeł odnawialnych w strukturze energii pierwotnej ukształtował
się na poziomie 10-15%. Według informacji przekazanych niedawno przez PAP, R. Ney
( 1999b) podał, że udział energii ze źródeł odnawialnych, w tym wód geotennalnych, stanowi aktualnie w Polsce ok. 2% ogólnego bilansu energetycznego; przy ok. 5% w krajach Unii Europejskiej (UE).
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Zdaniem prof. R. Neya - informuje PAP - konkurencyjność źródeł energii odnawialnej
będzie stale wzrastać . "W latach dwudziestych XXI wieku, gdy zaczną wyczerpywać się złoża
ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i ceny ropy, które wyznaczają cenę innych nośników
energii, bardzo wzrosną, konkurencyjność ta będzie ogromna"- powiedział. Dodał, że energia
geotermalna jest o połowę tańsza od pozyskiwanej z węgla kamiennego, przy uwzględnieniu
ceny węgla opartej na faktycznych kosztach jego uzyskania. Nakłady na wykorzystanie źródeł
geotermalnych zwracają się po 7-12 latach.
Uwzględniając nasze specyficzne realia gospodarczo-społeczne oraz przyrodnicze należy,
niezależnie od różnic dotyczących szczegółów, generalnie zgodzić się z poglądem, że w Polsce
w XXI wieku obowiązywał będzie model węglowo-gazowy energetyki (Lisowski 1998; Rychlicki, Siemek 1999). W szczególności z dużą dozą prawdopodobieństwa można przewidyw a ć , że
w najbliższym okresie czasu rzędu 20 lat, główną rolę w polskiej energetyce nadal będzie odgrywał węgiel, zaś w następnej kolejności gaz ziemny. Zresztą również w światowej elektroenergetyce zużycie węgla ma wyraźną tendencję wzrostową, chociaż jego względny udział
w strukturze produkcji energii elektrycznej maleje (Lisowski 1998).
W związku z rządowym programem reformy górnictwa węgla kamiennego (Karbownik,
Pawełczyk 1999) oraz przewidywaną w najbliższym czasie (do końca 200 l roku) częściową, zaś
w niektórych przypadkach całkowitą likwidację kopalń, należy starannie przeanalizować sposób
likwidacji oraz problem zagospodarowania pozostałości po zakładach górniczych, z uwzględ
nieniem wniosków wynikających z omówionych powyżej kierunków i zakresu zmian dotyczących elektroenergetyki.
Najbardziej znane i od szeregu lat praktykowane sposoby wykorzystywania podziemnych
wyrobisk górniczych dotyczą składowania w nich wszelkiego rodzaju odpadów- od górniczych począwszy, a na toksycznych i radioaktywnych skończywszy (Mazurkiewicz i in. 1997).
Jak podaje M.Chaber (1999), w okresie lat 1990-1998 kopalnie węgla kamiennego zagospodarowały oraz ulokowały na dole łącznie ok. 39 mln ton odpadów obcych, głównie lotnych popiołów i żużli.
Z nowych sposobów praktycznego wykorzystywania podziemnych wyrobisk likwidowanych kopalń lub części kopalń wchodzi w rachubę przekształcanie ich w sprzyjających okolicznościach w magazyny gazu lub wód termalnych oraz zbiorniki wód geotermalnych.
2. Magazynowanie gazu
2.1. Uwagi ogólne
W 1997 roku łączne zużycie gazu rozprowadzonego krajowym systemem przesyłowym
(w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy) wyniosło 10,9 mld m 3 (Findziński, Tokarzewski 1998), co stanowiło 9,7% jego udziału w strukturze energii pierwotnej w Polsce (przy
równoczesnych udziałach odpowiednio węgla- 72,7% i ropy- 17,3%) (Ney 1999a). W roku
1998 dostawy gazu wyniosły 11 ,3 mld m 3 , z czego dla przemysłu 5,6 mld m 3 , natomiast dla ludności i na pozostałe cele 5,7 mld m 3 . W pokryciu zapotrzebowania gazu krajowe źródła stanowiły 3,7 mld m 3 , zaś import gazu wyniósł 7,6 mld m3 (Geroń 1999). Zgodnie z "Założeniami
Polityki Energetycznej Polski do 20 l Oroku" przyjętymi przez Radę Ministrów w październiku
1995 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) S.A. opracowało wariantowe
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programy zaopatrzenia w gaz ziemny, w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego kraju.
Aktualnie ocenia się, że zużycie gazu ziemnego w roku 20 l O kształtować się może na poziomie
od 20-21 mld m3 (Geroń 1999) aż do około 27 mld m3 dla wariantu dynamicznego rozwoju gospodarki narodowej (Rychlicki, Siemek 1999).
Jednym z najważniejszych zadań minimalizujących ryzyko ograniczenia dostaw lub przerw
w dostawach gazu należy gromadzenie zapasów gazu w podziemnych magazynach gazu (PMG).
Ma to zasadnicze znaczenie z punktu widzenia pokrywania znacznych nierównomierności sezonowych rocznych i tygodniowych (tzw. nierównomierności regularne) w zapotrzebowaniu na
gaz ziemny, szczególnie zaś w okresach szczytów zimowych (tzw. nierównomierności nieregularne) przy dużych spadkach temperatur. Dla pokrycia tych nierównomierności wykorzystuje
się w Polsce sześć podziemnych magazynów gazu, wytworzonych w sczerpanych złożach gazu
ziemnego lub kawernach solnych, o łącznej pojemności około 920 mln m 3 gazu, przy łącznej
zdolności dyspozycyjnej około 12,3 mln m 3 /dobę. W ostatnich latach PGNiG S.A. wynajmuje
dodatkowo około 350 mln m 3 pojemności magazynowej na Ukrainie, przy zdolności dostaw
około 6 mln m 3 /dobę (Geroń 1999). Potrzeby magazynowania gazu, związane również z koniecznością stworzenia strategicznej rezerwy w systemie gazowniczym, ocenia się na około
2,0 mld m3 gazu i zdolności odbioru około 35 mln m 3 gazu/dobę w 2000 roku oraz około
4,5 mld m3 i zdolności odbioru 80 mln m 3 /dobę w 201 Oroku (Rychlicki, Siemek 1999). Pojemność magazynów nie powinna być niższa od około 20-25% rocznego zużycia gazu w kraju, co
zapewnia bezpieczne i pewne warunki dla pokrywania nierównomierności w zapotrzebowaniu
odbiorców oraz pozwala uzyskać strategiczną rezerwę w systemie gazowniczym. Aktualnie
w okresach wiosenno-letnich system gazowniczy dysponuje pewnymi nadwyżkami gazu, zaś
w okresach jesienno-zimowych występują niedobory gazu. Oznacza to brak możliwości całko
witego pokrycia krajowego zapotrzebowania na gaz w okresach dużych spadków temperatury,
a zatem konieczność rozbudowy magazynów gazu w kraju. Szczególnie ważne z punktu widzenia racjonalnej polityki energetycznej są lokalne, nawet nieduże magazyny gazu, pokrywające
zapotrzebowania szczytowe i zlokalizowane w miarę możliwości w pobliżu odbiorców.
Korzystne warunki do budowy PMG w Polsce istnieją przede wszystkim w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego, zlokalizowanych głównie na Niżu Polskim i na Podkarpaciu,
oraz w złożach soli (kawernach solnych).
Jedną z realnych możliwości zwiększenia pojemności magazynowych jest wykorzystanie
starych wyrobisk górniczych. Aktualnie brane są pod uwagę plany budowy zbiornika magazynowego na końcówce gazociągu w KWK "Nowa Ruda", a jeszcze do niedawna - zbiornika
kompensacyjnego w Kopalni Soli "Siedlec-Moszczenica" (Geroń 1999).
Z punktu widzenia techniczno-technologicznego realizacja tego typu planów może okazać
się bardzo trudna. Przedsięwzięcia w naszym kraju są pionierskie; bogatszych doświadczeń
światowych w tym zakresie też nie ma. Według dostępnych informacji (Piwowarczyk i in. 1999;
Szafran 1999), na świecie do tej pory na podziemne magazyny gazu przekształcono tylko dwie
kopalnie węglowe oraz jedną kopalnię soli:
- kopalnię węgla kamiennego w Anderlues w Belgii (rejon Charleroi)- uruchomiony
PMG działa ponad 20 lat, przy zakresie ciśnień w granicach od ok. 0.36 do ok. 0.25 MPa oraz pojemności magazynowej 180 mln m 3 i pojemności czynnej l 00 mln m 3 gazu;
- kopalnię lignitu (węgla brunatnego) w Leyden w USA (stan Colorado, w pobliżu
Denver)- magazyn uruchomiony przed 40 laty, działający przy zakresie ciśnień w grani552
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cach od ok. l. 7 do ok. 1.0 MPa oraz pojemności magazynowej 74 mln m 3 i pojemności czynnej 43 mln m 3 gazu;
- kopalnię soli potasowych w Burgraf-Bernsdorf (Niemcy, b. NRD)- początkowo
(od 1967 r.) magazynowano tu tzw. gaz miejski, następnie- od 1993 r . - gaz ziemny przy
maksymalnym ciśnieniu magazynowania 4,0 MPa oraz pojemności czynnej magazynu
34 mln m 3 gazu.
Powyższe magazyny powstały w sposób niezamierzony- po zamknięciu kopalń i uszczelnieniu (otamowaniu) szybów stwierdzono naturalną gazoszczelność podziemnych wyrobisk
i ich izolację od powierzchni terenu. Długoletnia eksploatacja tych magazynów wykazała ich
ogromną przydatność dla systemów dystrybucji gazu, pełne bezpieczeństwo ekologiczne i bezawaryjność pracy.
W odniesieniu do kopalń z obszaru GZW problem ich wykorzystania jako lokalne magazyny
gazu, zapewniające pokrycie nierównomierności zapotrzebowania na gaz aglomeracji śląskiej,
jest niezwykle aktualny. W rejonie tym zużycie gazu jest bardzo duże, natomiast brak jest, jak
dotąd, magazynu gazu (Findziński, To karzewski 1998). Podziemne wyrobiska kopalniane mogą
być też ewentualnie przekształcone w podziemne magazyny sprężonego powietrza dla potrzeb
energetyki (dla szczytowych elektrowni powietrzno-gazowych) (Flis iak D. i in. 1997). Interesujące mogą być nawet magazyny o niewielkich pojemnościach. Pierwsze doświadczenia tego
typu są już znane- w szybie i wyrobiskach kopalni "Morcinek" magazynuje się nadmiar metanu (Nawrat, Gatnar 1998).
2.2. Uwarunkowania geologiczno-górnicze magazynowania gazu
Przedsięwzięcie przekształcenia

kopalni węgla na podziemny magazyn gazu może zakoń
o ile spełnione zostaną dwa podstawowe warunki, w znacznej mierze ze sobą
związane (Dybciak i in. 1998; Flisiak D. i in. 1997; Piwowarczyk i in. 1999):
- szczelność magazynu- przede wszystkimjego właściwe odizolowanie od powierzchni
terenu;
- zabezpieczenie magazynu przed jego zawodnieniem.
Analiza szczelności górotworu dotycząca następujących szczegółowych zagadnień cząst
kowych:
- szczelności nadkładu karbońskiej serii złożowej, jak również samego kompleksu karczyć się sukcesem,

bońskiego;

tektoniki podłoża oraz serii złożowej;
- filarów ochronnych pozostawionych w obrębie złoża;
- zasięgu i stanu zrobów poeksploatacyjnych- w szczególności w odniesieniu do ewentualnych zrobów znajdujących się powyżej przestrzeni magazynowej;
- występowania w strefie poeksploatacyjnych zrobów wyrobisk o charakterze podstawowym- szybów, szybików, pochylni itp., geometrycznie generalnie stabilnych w czasie;
- doszczelniającego "korka wodnego" - strefy górotworu w interwale głębokościowym
powyżej przestrzeni magazynowej z kontrolowanym i sterowanym zawodnieniem.
Z fizycznego punktu widzenia kryterium szczelności podziemnego magazynu gazujest równoważne z występowaniem ponad przestrzenią magazynową skał praktycznie nieprzepuszczalnych. Oznacza to, że nad PMG powinna znajdować się strefa górotworu ciągła w planie
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powierzchniowym (co najmniej warstwa, poziom, interwał), reprezentowana przez ośrodek
o praktycznie zerowej przepuszczalności efektywnej (fazowej) dla gazu w warunkach naturalnej
obecności w skałach, z reguły zwilżalnych wodą czyli hydrofilnych, mniejszej lub większej iloś
ci wody. Jak z geologii naftowej, fizyki złóż ropy i gazu czy inżynierii złożowej wiadomo
(Bo!Sakov 1989; Dobrynin i in.1991 ; Ryncarz I993; Twardowski 1994), może to być ośrodek,
w którym przestrzeń porowa odkryta (połączone ze sobą pustki) reprezentowana jest przez pory,
kanały porowe i/lub szczeliny posiadające wymiary:
- subkapilame (poniżej 0,2 J.tm), które w warunkach ośrodka hydrofilnego są całkowicie
wypełnione wodą fizycznie związaną (adhezyjną),
- kapilarne (o wymiarach definiowanych najczęściej przedziałem 0,2-100 J.lm tj.
0,0002-0,1 mm), które w warunkach nasycenia dwoma nie mieszającymi się płynami, np.
wodą i gazem, w określonych warunkach związanych ze zjawiskami molekulamo-powierzchniowymi i w szczególności z efektami kapilarnymi (Bolsakov I 989), praktycznie charakteryzują się brakiem przewodności hydraulicznej (brakiem przepływu filtracyjnego- wg klasycznego prawa Darcy' ego, przy możliwym przepływie dyfuzyjnym).
W obu powyższych przypadkach skały te spełniają rolę ośrodków uszczelniających (izolujących , ekranujących) w stosunku do niżej zalegającego ośrodka porowatego gazonośnego.
Jego przestrzeń porowa może cechować się bardzo złożoną strukturą i obejmować pory (pustki)
o rozmiarach bardzo zróżnicowanych- od subkapilamych poprzez kapilarne do ponadkapilarnych (powyżej O, I mm), w tym także megapory (o rozmiarach powyżej l O cm), które można
w rozpatrywanej sytuacji utożsamiać z wyrobiskami górniczymi.
Uszczelnienie podziemnego magazynu gazu przez skały charakteryzujące się pustkami su bkapilarnymi można traktować analogicznie jak w przypadku klasycznego złoża gazu ekranowanego litologicznie. Dotyczy to w zasadzie (Dobrynin i in. I 99 I) skał praktycznie nieprzepuszczalnych - o współczynniku przepuszczalności absolutnej (fizycznej) poniżej I 0-4 J.lm2 ,
tj. 0.1 mO. Należą do nich takie skały jak iły, iłowce, łupki ilaste, niektóre margle, silnie scementowane piaskowce i mułowce, niezwietrzałe skały metamorficzne i magmowe, itp. Praktycznie cała woda w tego typu skałach hydrofilnych jest wodą związaną fizycznie (siłami
adsorpcji) i nie może przemieszczać się pod wpływem gradientów ciśnienia występujących
w praktyce. Tego rodzaju skały (np. iły) powinny być wykorzystywane do sztucznego uszczelniania zrobów i wyrobisk górniczych w projektowanej do uszczelnienia strefie głębokościowej
powyżej przestrzeni magazynowej obok zachodzącego w okresie dłuższego czasu procesu
naturalnego uszczelniania się (samouszczelniania) górotworu w efekcie zjawiska kompakcji
(grawitacyjnego zagęszczania ośrodka) (Dybciak i in. 1998; Małolepszy 1999a, b). Zabiegi te
powinny dotyczyć wszystkich otwartych (drożnych) wyrobisk w strefie głębokościowej powyżej przestrzeni magazynowej. W przeciwnym razie, gdyby w powyższej strefie pozostały
drożne w pionie jakiekolwiek wyrobiska górnicze lub inne naturalne drożne ponadkapilarne
pustki (megapory), stworzenie projektowanego doszczelniającego "korka wodnego", obejmującego swoim oddziaływaniem te wyrobiska czy megapory, byłoby z oczywistych przyczyn
niemożliwe.

praktycznie nieprzepuszczalnymi wiązać też należy oczekiwania dotyczące
szczelności nadkładu karbońskiej serii złożowej, jak również samego kompleksu karboń
skiego. Często obserwowane wysokie zailenie tych utworów generalnie sprzyja litologicznemu uszczelnieniu projektowanego magazynu gazu. Równocześnie wiadomo jednak
Ze
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paleozoiczne serie skalne

cechują się naturalną

lub

sztuczną

(wywołaną działalnością górniczą) szczelinowatością;

dotyczy to w szczególności karboń
skiej serii złożowej .
Jednoznaczne wyjaśnienie problemu charakteru i jakości (skuteczności) uszczelnienia wyrobisk górniczych oraz karbońskiej serii złożowej przez utwory nadkładu z różnych powodów
nie jest łatwe. Możliwe jest ono na etapie ewentualnych prób przemysłowych w oparciu o obserwacje i weryfikację empiryczn ą.
Uszczelnienie podziemnego magazynu gazu przez serię skał zalegających powyżej i charakteryzujących się pustkami kapilarnymi (o rozmiarach kapilarnych) można rozpatrywać jako
problem stworzenia tzw. ekranu kapilarnego (Bo!Sakov 1989).
Zjawiska i efekty kapilarne odgrywają niezwykle ważną rolę w migracji i akumulacji węg
lowodorów (Bolsakov 1989; Twardowski 1994 ). Stanowią one główny czynnik determinujący
opory przepływu ropy i gazu w wodonośnych skałach zbiornikowych, jak również ich zdolności
akumulacyjne przy ekranowaniu złóż zarówno skałami przykrywającymi (na dległymi), jak
i ekranami lateralnymi. Ilościowa ocena zjawisk kapilarnych, w szczególności ciśnień kapilarnych, w odniesieniu do rzeczywistych warunków w głębi górotworu nie zawsze jest łatwa .
Współoddziaływania molekulamo-powierzchniowe węglowodorów i wód wgłębnych z kompleksami skał o zróżnicowanych własnościach fizycznych mogą być opisane bardzo szerokim
zakresem wartości ciśnień kapilarnych. Np. tylko w przepuszczalnych piaskowcach i mułowcach ciśnienia kapilarne w pierwszym przybliżeniu mogą zmieniać się, co do wartości bezwzględnych, w granicach 4 MPa, tj. od -2 do +2 MPa, przy sprzyjających warunkach związa
nych ze zmiennością litologiczno-facjalną (Bolsakov 1989).
Jak wiadomo, wartość ciśnienia kapilarnego Pk obserwowanego przy wprowadzeniu do
ośrodka porowatego dwóch nie mieszających się ze sobą faz (płynów) , np. gazu i wody, równa
różnicy ciśnień w tych fazach (p g - Pw), jest proporcjonalna do iloczynu krzywizny powierzchni

międzyfazowej (~)i napięcia powierzchniowego (międzyfazowego) (y):
p -y · -

Dla walcowego modelu

kanału

l

(l)

R

k

porowego kapilarnego

najczęściej

wykorzystywana jest

zależność :

l
Pk =2y·- ·cos0

(2)

r

gdzie:
r

e

-promień

kapilary;
fazy

-kąt zwilżania

stałej

(mierzony od strony fazy wodnej).

Wieloletnie badania wykazują, że ciśnienia kapilarne, ich zmiany i charakter przejawiania
przy obecności węglowodorów w wodonośnym ośrodku porowatym zależne są w znacznym
stopniu od wielu różnych czynników, takich jak charakter zwilżalności fazy stałej, struktura
się
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przestrzeni porowej Qej geometryczne charakterystyki), skład mineralogiczny, struktura, przeitp.
Jak wynika z danych literaturowych (Bolsakov I 989), opartych na obserwacjach empirycznych i rozważaniach teoretycznych, w przyrodzie występują nietypowe pułapki typu kapilarnego, które charakteryzują się tym, że skałami uszczelniającymi (ekranującymi) są w ich przypadku zbiornikowe skały wodonośne (z wodą w postaci fazy ciągłej) . Pustki (pory) powinny posiadać rozmiary kapilarne, zaś na kontakcie węglowodorów (np. gazu) i wody wystąpi efekt
krzywizny powierzchni międzyfazowych .
Ponieważ ciśnienie kapilarne posiada określoną wartość, więc i możliwości akumulacyjne
(uszczelniające) takiego ekranu kapilarnego są również określone i ograniczone. W przypadku
osiągnięcia przez złoże (w naszym przypadku sztuczne) wysokości, przy której nadciśnienie
złożowe przewyższy ciśnienie kapilarne w ekranie, zacznie się ucieczka węglowodorów przez
ekran. Przy tym będzie to migracja w formie przepływu filtracyjnego.
Krótko opisany powyżej ekran kapilarny możliwy jest do stworzenia, w razie potrzeby,
w warunkach kopalnianych. Jego istotąjest stworzenie określonej bariery sił kapilarnych, które
w warunkach skał hydrofilnych uniemożliwiałyby przemieszczanie się gazu ze skał charakteryzujących się dużymi rozmiarami pustek do skał z pustkami o małych rozmiarach. Przy
czym zdolności uszczelniające tego typu ekranu kapilarnego są możliwe do oceny ilościowej
(Bolsakov I 989).
W konkretnych warunkach geologicznych określonej kopalni, w przypadku praktycznie nieprzepuszczalnych lub bardzo słabo przepuszczalnych utworów nadkładu, tworzenie ekranu kapilarnego może nie wchodzić w rachubę, lub nie być potrzebne z racji wystarczającej skuteczności ekranu litologicznego (uszczelnionej w sposób naturalny lub sztuczny strefy głębo
kościowej skał zalegających nad przestrzenią magazynową.
Analiza warunków hydrogeologicznych kopalni z punktu widzenia zabezpieczenia podziemnego magazynu gazu przed jego zalaniem wodą z oczywistych względów wiąże się ściśle
z omówionym powyżej problemem szczelności górotworu. Z tego punktu widzenia szczególnie
interesujące w praktyce są kopalnie z grupy niezawodnionych. W rejonach objętych eksploatacją górniczą zasoby statyczne wody zostały w nich całkowicie sczerpane. Istniejące dopływy
do kopalni pochodzą wówczas wyłącznie z zasobów dynamicznych, a więc z infiltracji wód atmosferycznych. Krążenie wód w utworach karbonu odbywa się głównie poprzez rozwinięty system spękań i szczelin związanych z tektoniką i robotami górniczymi - urabianiem metodą
puszczalność , porowatość skały,

strzałową.

Potencjalne możliwości zbiornikowe podziemnego magazynu gazu w kopalni węgla kamiennego powinny uwzględniać, podobnie jak możliwości akumulacji gazu w pokładzie węgla
(Twardowski 1997 a, b):
- gaz wolny (swobodny),
- gaz zasorbowany.
Gaz wolny może wypełniać wszystkie pustki w górotworze, charakteryzujące się większymi
rozmiarami- przede wszystkim wyrobiska górnicze (które mogą być traktowane jako megapory) oraz przestrzeń porową tzw. aktywną skał , zarówno węglowych, jak i płonnych , reprezentowaną z reguły przez makropory, częściowo mezopory (pory przejściowe) oraz szczeliny.
Jego ilość rośnie wraz ze wzrostem objętości geometrycznej tych pustek oraz ciśnienia , maleje
natomiast- ze wzrostem temperatury.
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Gaz zasorbowany może znajdować się praktycznie w pokładach węgla (w tym także w zasobach pozabilansowych i resztkach poeksploatacyjnych). Ilość gazu (metanu) zasorbowanego
w pokładzie węglowym zależy od szeregu czynników decydujących o gazopojemności (metanopojemności) sorpcyjnej węgli. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:
- warunki termobaryczne (ciśnienie i temperaturę);
- stopień metamorfizmu (stadium procesu uwęglania) węgli, od którego zależy charakterystyka fizykochemiczna węgli, w szczególności ich porowatość, struktura przestrzeni porowej
(objętości makro-, mezo- i mikroporów), wielkość i charakter chemiczny powierzchni węgla,
zawartość wilgoci;
- popieluość węgli (zawartość popiołu);
- charakterystykę gazu, w szczególności jego skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne poszczególnych składników.
Generalnie przeważa pogląd, że w węglu gaz wolny stanowi niewielką część (do kilkunastu procent) całkowitej ilości gazu zawartego w węglu. Oznacza to, że o gazopojemności
pokładów węgla decyduje metan zasorbowany.
3. Eksploatacja energii geotermalnej i magazynowanie wód termalnych
3.1. Uwagi ogólne
szczególnie atrakcyjną w konkretnych warunkach Zagłębia
wydaje się być możliwość wykorzystywania podziemnych wyrobisk i zrobów
likwidowanych kopalń do (Kubski 1996a, c; Małolepszy 1999a, b; Ostaficzuk 1996, 1998):
- pozyskiwania czystej ekologicznie i odnawialnej energii geotermalnej zawartej w wodach kopalnianych;
- magazynowania energii cieplnej zawartej w wodach termalnych dostarczanych z powierzchni.
Zgodnie z terminologią i definicjami zaproponowanymi przez J.Sokołowskiego (1996a) pojęciem wody geotermalne określa się wody, które występują w przestrzeni porowej lub szczelinowej skał skorupy ziemskiej i posiadają temperatury wyższe od przeciętnych temperatur wód
powierzchniowych w okresach letnich. Umownie do wód geotermalnych zaliczane są te wody
wgłębne, które przy wypływie na powierzchnię mają temperaturę wyższą od 20°C. Wodami
termalnymi (bez przedrostka geo-) nazywane są wody powierzchniowe lub wgłębne, które
w odpowiednich urządzeniach zostały podgrzane do temperatur wyższych od temperatur, które
pierwotnie posiadały. Dodatkowy przedrostek geo- wskazuje, że energia cieplna ogrzewająca
wody pochodzi z wnętrza Ziemi.
Górnośląskie Zagłębie Węglowe jest regionem bardzo dobrze rozpoznanym z punktu widzenia warunków geotermicznych (Karwasiecka 1996a, b, 1999; Małolepszy 1999a, b; Plewa
1994; Twardowski i in. 1999). Jest to zrozumiałe w kontekście prowadzonej tu od dawna działal
ności górniczej, w ramach której znajomość, w szczególności naturalnych temperatur wgłęb
nych, jest nieodzowna.
Wody kopalniane z obszaru GZW cechują się temperaturą zbliżoną do naturalnej temperatury wgłębnej (geotennicznej) otaczających skał, zależnej od głębokości i lokalnego gradientu
geotermicznego, osiągając niejednokrotnie 40°C i więcej - tabela l (Mało lepszy 1999b ).
Niezwykle
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Z punktu widzenia klasyfikacji temperaturowej (Sokołowski 1996a) wody te zaliczane są więc
do wód geotermalnych ciepłych lub niskotemperaturowych (20-35 °C) oraz gorących lub
średniotemperaturowych (3 5-80°C).
W przypadku zakończenia działalności górniczej i zaprzestania odwadniania niektórych poziomów eksploatacyjnych lub całych kopalń pozostałe wyrobiska eksploatacyjne- zroby, z reguły o bardzo dużych objętościach, w naturalny sposób ulegają częściowemu lub całkowitemu
zalaniu. Tworzą się w ten sposób sztuczne podziemne zbiorniki wód, które można określić
jako antropogeniczne zbiorniki (złoża) wód geotermalnych (Mało lepszy 1999b). Energia
cieplna (ciepło geotermalne) w nich zawarta może zostać zagospodarowana i wykorzystana
w praktyce do różnych celów- w ogrzewnictwie, ogrodnictwie, rekreacji, do odladzania dróg
i chodników, itp.

Tabela l . Maksyma lne temperatury w wyrobiskach kopah1 w<;_gla kamiennego w GZ W
(Małolcpszy 1999b, ze zmianami)
Tablc l. Max imu m tcmpcraturcs in workins o f USCB mincs (Małolepszy 1999b, modificd)

Kopalnia

Gradient
geotermiczny
(°C/km)

l

2

Gł<;_bokość

pomiarów

kopalni
[m]

Maksymalna
temperatura w kopalni
[OC]

3

4

5

Ilość

Kopalnic zlikwidowane
Barbara-Chorzów

32,76

4

600

27,06

Paryż

36,77

5

350

20,30

Pstrowski

26,86

lO

l 200

39,86

Saturn

27,59

8

320

16,45

Żory

39,06

7

830

39,49

Kopalnic planowane do

całkowitej

likwidacj i przed 2001 rokiem

Grodzice

30,47

4

800

31,63

Jowisz

39,36

7

450

24,82

Morcinck

33,73

574

950

39,61

Porąbka-Klimontów

26,69

5

550

22,25

Sicmianowiec

29,64

9

750

29,6R

Sosnowice

29,33

3

450

20,76

'

Kopalnic planowane do

częściowej

likwidacji przed 200 l rokiem

Andaluzja

31,65

6

620

26,80

Anna

25,25

56

l 000

32,79

Biclszowicc

33,71

37

940

39,07
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cd. tabeli l
cont. tablc l

2

3

4

5

Bobrek-M icchowicc

28,32

33

850

31,63

Bolesław Śmiały

28 ,60

8

420

19,32

Brzeszcze

30,66

II

740

29,90

Centrum-Szombierki

31 ,59

41

750

31 ,06

Chwałowice

29,55

lO

630

25,95

Dąbicil s ko

32 ,75

36

600

26,91

Gliwice

33 ,3 7

6

630

28,27

Jan Kanty

28,10

4

270

14,90

Janina

24, 14

4

500

19,23

Jas-Mos

36,06

136

850

37,82

Jaworzno

20,37

7

600

19,46

Julian

31,77

8

670

28,44

Kazimierz Juliusz

29,13

4

750

29,22

Klcofas-Katowicc

27, 11

3

750

28,24

Knurów

35,81

51

600

28,67

Krupi1lski

36,34

29

820

36,75

Makoszowy

31,22

15

850

33,95

Marcel

32,62

144

l 000

39,90

Murek i

25,63

3

500

20, 19

Niwka Modrzcjów

32,57

8

800

33,37

Pokój

36,78

185

800

36,80

Polska-Wirck

34,25

136

780

34,1 1

PowstaiJców Śląskich

29,54

lO

850

32,45

Rozbark

32,51

16

700

29,97

Rydultowy

27,39

97

800

29,37

Sicrsza

28,21

4

430

18 ,76

S iIesia

27,73

lO

600

23,80

Sośnica

32,33

16

950

38,06

Wesoła

32, 10

9

800

32,95

Wieczorek

34,41

5

730

32,42

Ziemowit

18,67

4

650

19,48

l
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cd. tabcli l
cont. tablc l
l

2

3
Kopalnic

4

5

pozostałe

Boryn ia

38,32

101

838

39,24

Budryk

30,68

6

700

28,84

Czeczot!

23,52

42

600

21,44

Halemba

33,97

102

l 030

42,38

Jankowiec

26,82

3

565

22,55

Mysłowice

34,14

5

328

18,45

Piast

21,62

3

650

21,35

Pniówek

35,19

194

830

36,29

Staszic

34,45

22

760

33 ,45

Szczygłowice

33,00

14

850

35,26

Śląsk

32,29

102

l 030

40,68

Wujek

30,85

5

750

30,54

Zofiówka

35,90

306

750

34,05

Rys. l. Forma zbiornika wodnego w zrobach po eksploatacji WQgla i zawale stropu wyeksploatowanego
(Małolcpszy 1999a, b)
Pionowe strzałki q wskazują kicrunek dopływu ciepła do zbiornika

pokładu

Fig. l. Form ofaquifcr in cavings (Małolepszy 1999a, b)
Vcrtical q indicatc the dircction in which hcat migrates to the rescrvoir
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Zbiorniki wód w zrobach kopalnianych (rys . l) można również przystosować do magazynowania energii cieplnej zawartej w dostarczanych z powierzchni wodach termalnych; zbiorniki
takie mogą być traktowane, przez analogię do podziemnych magazynów gazu (PMG),jako podziemne magazyny wód termalnych (PMWT). Magazynowane w nich wody termalne mogą
być np. uzyskiwane w sezonie letnim w trakcie procesów chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Mogą to być również ciepłe lub gorące wody dołowe (geotermalne), pochodzące bezpośrednio
z innych wyrobisk kopalnianych lub wody podgrzewane na powierzchni (termalne). Do tych celów mogą być wykorzystywane zarówno inne niekonwencjonalne (odnawialne) źródła energii,
np. kolektory słoneczne, jak również tzw. odpadowe niskotemperaturowe źródła ciepła, pierwotnie geotermalnego, związane z odprowadzanymi w trakcie eksploatacji górniczej na powierzchnię wodami dołowymi i powietrzem wentylacyjnym. Zagospodarowanie tego typu
niskotemperaturowych nośników energii możliwe jest przy zastosowaniu pomp ciepła, zwanych też grzejnymi lub cieplnymi (Kubski 1996b). Technologia ta, uznawana czasem za technologię XXI wieku, z racji swej specyfiki nadaje się w sposób szczególny do stosowania w tzw.
skojarzonej gospodarce cieplno-energetycznej, w której źródła energii cieplnej geotermalnej
kojarzone są z innymi konwencjonalnymi źródłami energii (rozwiązania hybrydowe). Tendencja ta ma charakter narastający, co wiąże się z optymalizacją i racjonalizacją gospodarki energetycznej (np. Ostaficzuk 1996, 1998; Sobański, Kabat 1996).
3.2. Przykłady wykorzystania energii cieplnej w zlikwidowanych
kopalniach
Jakjuż wcześniej wspomniano, zlikwidowane kopalnie mogą być wykorzystane jako:
- antropogeniczne zbiorniki wód geotermalnych powstałe w zrobach kopalnianych;
- podziemne magazyny wód termalnych dostarczanych z powierzchni- w zrobach magazynowanajest energia cieplna zawarta w ciepłych wodach pochodzących z procesów chłod
niczych lub ze źródeł energii odpadowej .
Ponadto zlikwidowane kopalnie węgla z obszaru GZW mogą być źródłem energii geotermalnej zawartej w wodach zrzutowych. Aktualnie nie przewiduje się całkowitego zalania żad
nej spośród zlikwidowanych kopalń, które są w dalszym ciągu odwadniane w celu uniknięcia
nieprzewidzianych zmian w powierzchniowych stosunkach wodnych oraz dla ochrony przed zalaniem kopalni sąsiednich ( Małolepszy 1999a, b).
W przypadku kopalń, w których występują średniotemperaturowe (gorące) wody geotermalne o temperaturze powyżej 35°C, można je wykorzystywać w sposób bezpośredni lub z zastosowaniem pomp ciepła. Wody dołowe z wszystkich innych kopalń również zawierają zasób
energii cieplnej możliwej do odzyskania przy pomocy pomp ciepła .
Dla zaprezentowania możliwości zagospodarowania ciepła Ziemi w regionie GZW przedstawiono poniżej przykłady instalacji wykorzystania energii geotermalnej z wód odprowadzanych z kopalń (Mało lepszy 1999a, b).
W Springhill we wschodniej Kanadzie działa od 1989 roku instalacja wykorzystująca energię geotermalną zawartą w wodach wypełniających zroby starej kopalni węgla kamiennego
o objętości około 4 mln m 3 . Ciepła woda o temp. 17-l9°C jest eksploatowana ze zrobów przez
kilka otworów i po schłodzeniu w pompach ciepła do 3a c jest odprowadzana z powrotem do zrobów kopalnianych w odległości około l km od miejsca eksploatacji dla uniknięcia bezpośred-
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niego przepływu schłodzonej wody do otworów chłonnych. Maksymalna głębokość wyrobisk
kopalnianych wynosi 1350 m, gdzie przy gradiencie geotermicznym l5 °C/km można przewidywać temperaturę 26°C (stosunkowo niską w porównaniu z GZW, gdzie średni gradient geotermiczny jest dwukrotnie większy). Pompy ciepła w sezonie zimowym dostarczają energię
cieplną do ogrzewania, natomiast w sezonie letnim spełniają rolę agregatów chłodniczych do
klimatyzacji pomieszczeń . Energia cieplna uzyskana w trakcie klimatyzacji jest zatłaczana do
zrobów kopalni, które spełniają rolę magazynu ciepła. Kalkulacje dowodzą, że ilość energii
cieplnej dostarczonej do zrobów w procesach chłodzenia znacznie przewyższa ilość energii odbieranej do procesów grzewczych. Działanie instalacji geotermalnej zmniejszyło radykalnie
koszty związane z ogrzewaniem i klimatyzacją pomieszczeń o 160000 USD oraz wpłynęło na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o 960 ton co2 w ciągu roku w porównaniu
z ogrzewaniem węglowym.
W starej kopalni cyny w Ehrenfriedersdorfw Niemczech (w Czeskich Rudawach) od marca 1998 roku działa instalacja pomp ciepła zasilana energią geotermalną z wody kopalnianej
o temperaturze l 0°C, zgromadzonej na głębokości II Om w zrobach o pojemności l, 75 mln m 3 .
Woda jest pompowana przez umieszczony w starych wyrobiskach wymiennik ciepła, w którym
jest schładzana do około 5°C oddając ciepło dolnemu źródłu pompy ciepła pracującej w układzie
temperaturowym 9/4 °C. Schłodzona woda kopalniana jest odprowadzana do odległych o około
700 m zrobów, które nie mają bezpośrednich połączeń hydraulicznych z miejscem czerpania.
Woda z wymiennika ciepła o temperaturze 9°C oddaje energię w pompach ciepła o mocy
120 kW 1 i 16 kW 1, które dostarczają ciepłą wodę o temperaturze odpowiednio 55°C i 45°C do
ogrzewania budynków oraz jako wodę użytkową (rys. 2).

Pompy

ciepła

120kW,

-+-dopływ ciepłej

wody

kaloryfery

l

Rys. 2. Schemat instalacji wykorzystania energii geotermalnej z wód kopalnianych
w Ehrcnfriedersdorf (Małolepszy l999a, b, wg Rottluff, 1998).
Fig. 2. Schemc o f a dirce! use o f gcothcrmal energy from mincs watcrs in Ehrenfriedersdorf
(Malolcpszy 1999a, b, atler Rottluff, 1998).
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Rys. 3. Uproszczony ideowy schemat eksploatacji energii geotermalnej z
(Mało lepszy 1999b)

kopalń

Fig. 3. Simplified idea-scheme o f a dirce! usc of geothermal cnergy in coal mines

Z.

w<;gla kamiennego

(Mało lepszy

1999b)

Małolepszy

(1999b) proponuje wykorzystanie do eksploatacji energii geotermalnej
lub przeznaczonej do likwidacji infrastruktury kopalń poprzez odpowiednią jej
adaptację (rys. 3), co może w znacznym stopniu obniżyć koszty budowy instalacji geotermalnych.
istniejącej

4. Uwagi

końcowe

Problemy związane z oceną możliwości dalszego gospodarczego wykorzystywania likwidowanych kopalń węgla kamiennego są z jednej strony ważne i pilne, z drugiej zaś - złożone
i trudne, niejednokrotnie o charakterze nowatorskim. Wynika to stąd, że niezależnie od zasadniczych kwestii natury formalno-prawnej i ekonomicznej, mają one w każdym konkretnym
przypadku swoistą specyfikę i odrębne uwarunkowania techniczno-technologiczne, w szczególności geologiczno-górnicze. W związku z przyśpieszoną realizacją rządowego programu reformy górnictwa odpowiednie analizy merytoryczne i wynikające z nich decyzje powinny być
realizowane i podejmowane jak najszybciej. Umożliwiłoby to realizację prac adaptacyjnych
i modernizacyjnych w warunkach istniejącej pełnej infrastruktury technicznej kopalń z możli
wościąjej wykorzystania, co niewątpliwie miałoby wpływ na obniżenie kosztów tych prac.
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Przedstawione w referacie niektóre aspekty dotyczące wykorzystania likwidowanychkopalń
jako:
podziemnych magazynów gazu,
- zbiorników (antropogenicznych złóż) wód geotermalnych,
- podziemnych magazynów wód termalnych
wyrażają poglądy autora i mają w niektórych przypadkach charakter dyskusyjny .
węgla

Praca wykonana w ramach badań własnych (cz. 2) i statutowych (cz. 3) Wydziału Wiertnictwa,
Nafty i Gazu AGH.
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Selected problems related to the
of liquidated min es

possibiłityof economic

management

Abstract

Restructming ofmining and power industry and the growing requirements related to the idea
of sustainable development, especially environmental protection, cause numerous problems,
mainly in the area of the Upper Silesian Coal Basiu (USCB) . Most drastically it results in the
Iiquidation o f min es.
Depending on the needs originating from the development trends of power industry, there
were briefly described the possibilities of utilisation of underground workings of liquidated
mines as gas orthennaJ waters (energy) storages. Examples offoreign solutions afthis type were
presented in the paper.
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Wybrane problemy techniczne likwidacji kopalń
Słowa

głębinowych

kluczowe

Górnictwo -kopalnie głębinowe- likwidacja
Streszczenie

Likwidacja kopalni głębinowej jest skomplikowanym przedsięwzięciem, wymagającym
wielu problemów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.
U podstaw procesu likwidacji kopalni leżą dwa założenia: minimalizacji ujemnych skutków dla
środowiska naturalnego oraz ujemnych skutków społecznych związanych z likwidacja kopalń.
W pracy omówiono podstawowe zasady minimalizacji ujemnych skutków likwidacji dla środo
wiska naturalnego oraz podstawowe zasady procesu decyzyjnego przy likwidacji kopalń.
rozwiązania

l.

Wstęp

W związku z wprowadzeniem zasad gospodarki rynkowej do krajowego górnictwa wzrosło
w ostatnich latach zainteresowanie zagadnieniami likwidacji kopalń głębinowych. Dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie wykazują, że likwidacja kopalni jest skomplikowanym
przedsięwzięciem, wymagającym rozwiązania wielu problemów technicznych, ekonomicznych, ekologicznych i społecznych (Gołębiowski, Kozłowski 1992; Praca ... 1993; Wichur, Krywult 1994; Wichur, Czaja, Kohutek 1994; Machnicki, Chwała 1996; Magda 1998). Konsekwencją niewłaściwie przeprowadzonej likwidacji kopalni może być (Wichur, Krywult 1994)
utrata (często bezpowrotna) złoża lub jego części, kraj obraz księżycowy i zapadliska na powierzchni terenu, nieodwracalne, niekorzystne zmiany stosunków hydrogeologicznych w górotworze oraz masowe zwolnienia z pracy i związane z tym konflikty społeczne. Likwidowana kopalnia, która zwykle ulega zatopieniu, może stanowić również poważne zagrożenie wodne dla
kopalń sąsiednich, zazwyczaj połączonych z nią hydraulicznie (Rogoż, Posyłek 1997; Wichur,
Krywult, Głażewski 1996, 1997).
Obecnie w kraju dysponujemy już stosunkowo bogatym doświadczeniem w dziedzinie
likwidacji kopalń; przedstawiona praca jest próbą podsumowania tych doświadczeń w zakresie
technicznych aspektów tej likwidacji.
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2. Podstawowe

założenia

procesu likwidacji kopalni

głębinowej

jest skomplikowaną strukturą przemysłową, powstającą w wyniku odna środowisko (górotwór) i służącą do wydobywania kopaliny użytecz
nej. Powstanie kopalni związane jest z naruszeniem pierwotnej równowagi w górotworze,
obejmującej całokształt stosunków geomechanicznych i hydrogeologicznych. Prawidłowo zaprojektowana kopalnia umożliwia wytworzenie się w górotworze nowego stanu równowagi:
ruch górotworu do wyrobisk zostaje zahamowany przez obudowę albo odpowiednio zastosowaną podsadzkę lub zawał, a pierwotna równowaga hydrostatyczna wód zastąpiona zostaje równowagą hydrodynamiczną ze stałym odprowadzeniem wód z kopalni. W wielu przypadkach
dochodzą do tego inne zjawiska, związane z zagrożeniem gazowym, pożarowym, tąpaniami itp.
Wraz z wyczerpywaniem się złoża wynika w sposób naturalny zagadnienie likwidacji kopalni. Naruszenie pierwotnego stanu równowagi w górotworze jest przyczyną, że nie można
likwidacji kopalni traktować w taki sam sposób, jak przerwanie produkcji przeciętnego zakładu
przemysłowego. Kopalni nie można likwidować przysłowiowym "zamknięciem bram wejścio
wych na kłódkę" - nieprzemyślane decyzje w tym względzie spowodują w przyszłości powstanie nieuniknionych katastrof ekologicznych na terenach po górniczych. Likwidacja kopalni
powinna być związana z przywróceniem pierwotnego stanu równowagi środowiska przyrodniczego (lub przynajmniej- z osiągnięciem jakiegoś zbliżonego poziomu równowagi).
Powstanie kopalni związane jest również z organizacją wielu miejsc pracy, wokół których
skupia się w sposób naturalny środowisko ludzkie. W polskich warunkach w takich przypadkach
powstały całe okręgi górnicze (Rybnicki Okręg Węglowy, Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy, Lubelskie Zagłębie Węglowe), w których zamieszkały setki tysięcy ludzi, związanych
bezpośrednio i pośrednio z działalnością górniczą. Ukształtowała się w ten sposób nowa równowaga społeczna. Likwidacja kopalni w sposób nieunikniony prowadzi do naruszenia również
i tej równowagi - traci pracę znaczna liczba ludzi związanych bezpośrednio z górnictwem,
a w konsekwencji- również znaczna liczba ludzi świadczących usługi na rzecz górnictwa i na
rzecz ludzi w nim zatrudnionych. Oznacza to powstanie napięć społecznych, których można
uniknąć wówczas, gdy proces likwidacji prowadzi się w sposób planowy i przemyślany .
Wynika stąd, że u podstaw procesu likwidacji kopalni głębinowej leżą dwa założenia:
- minimalizacja ujemnych skutków dla środowiska naturalnego,
- minimalizacja ujemnych skutków społecznych związanych z likwidacją kopalni.
Prawidłowo zaprojektowana i przeprowadzona likwidacja powinna spełniać te dwa założe
nia. W referacie ograniczono się do omówienia zagadnień związanych z pierwszym założeniem .
Kopalnia

głębinowa

działywania człowieka

3. Zasady minimalizacji ujemnych skutków dla

środowiska

naturalnego

Podstawą doboru sposobu likwidacji kopalni powinna być ocena stanu złoża oraz związana
z nią ocena warunków geologiczno-górniczych dla celów likwidacji kopalni (Praca ... 1993).
Ocena stanu złoża, zawierająca w sobie jego inwentaryzację (wraz z inwentaryzacją wyrobisk
górniczych) oraz charakterystykę występujących zagrożeń, powinna również stanowić podstawę do opracowania projektu eksploatacji kończącej, niezbędnego do sporządzenia harmonogramu likwidacji kopalni. Z punktu widzenia doboru sposobu likwidacji kopalni opracowanie
to powinno zawierać informacje niezbędne do oceny stateczności wyrobisk oraz oceny stosun-
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ków wodnych w czasie i po zakończeniu likwidacji kopalni (Praca .. . 1993). W przypadku czasowej likwidacji kopalni projekt eksploatacji kończącej powinien przewidywać zachowanie istniejących filarów szybowych. Likwidacja kopalni powinna być poprzedzona analizą przydatności jej wyrobisk do celów niegórniczych (np. składowanie odpadów, ujęcie wody itp.).
Podstawowym kryterium doboru sposobu likwidacji kopalni powinna być zasada minimalizacji ujemnych skutków likwidacji, a następnie wykonanie odpowiedniej rekultywacji i renaturyzacji terenu.
Postępowanie przy doborze sposobu likwidacji kopalni należy rozpocząć od rozważenia
wpływu likwidacji na obniżenie terenu. Doświadczenie wskazuje, że najbardziej niebezpieczne
dla powierzchni są obwały w wyrobiskach wybierkowych i pionowych (Krywult, Wichur 1996;
Praca ... 1993; Wichur 1994). W związku z tym należy bezwzględnie przeprowadzić staranną
likwidację wyrobisk wybierkowych przez zawał lub podsadzanie. Wybór sposobu likwidacji
w tym przypadku zależeć będzie od warunków stropowych i istniejącej praktyki w danej kopalni
przy uwzględnieniu zasady, że wyrobiska płytkie powinny być likwidowane wyłącznie przez
podsadzanie. Jako kryterium "płytkości" wyrobisk wybierkowych należy przyjąć (Praca ... 1993)
obserwowaną dotychczas granicępojawienia się deformacji nieciągłych (tj . 80-100 m). Likwidacja wyrobisk pionowych (szybów i szybików) powinna być wykonywana przez zasypywanie.
Doświadczenia wykazują, że likwidacja szybów stanowi jeden z najważniejszych elementów
likwidacji kopalni. Likwidacja ta wymaga rozwiązania wielu problemów, łączących się z doborem materiału i konstrukcji kolumny zasypowej, projektowaniem konstrukcji odgradzających ,
zagrożeniem wodnym i gazowym - uzupełniające informacje w tej dziedzinie można znaleźć
w pracach (Instrukcja ... 1994; Instrukcja ... 1975 ; Kostrz i in. 1994; Praca .. . 1993; Stobiński
1992; Wichur, Krywult 1994). Rezygnację z podsadzki można zasadniczo podjąć jedynie
w przypadkach czasowej likwidacji kopalni (Praca ... 1993). Wyrobiska korytarzowe można
likwidować przez ich zamknięcie z wyjątkiem wyrobisk zalegających na głt;bokości mniejszej
niż 50 m od powierzchni terenu lub znajdujących się w odległości od szybu mniejszej niż 112
promienia tliara szybowego - wymienione wyrobiska należy likwidować przez podsadzenie
(Praca .. . 1993).
Przy doborze sposobu likwidacji należy zwrócić uwagę na jej wpływ na kształtowanie się
stosunków wodnych w górotworze (Bukowski 1991; Chaber, Krogulski 1997; Darski, Szewczyk, Maszczyk 1995; Rogoż, Posyłek 1997; Wichur, Krywult, Głażewski 1996). Generalnąza
sadą powinno być przywrócenie pierwotnych warunków hydrogeologicznych. W związku z tym
należy (Praca .. . 1993) w likwidowanym szybie izolować od siebie poszczególne poziomy wodonośne przy pomocy wodonieprzepuszczalnych korków iłowych lokalizowanych na korkach
betonowych. W przypadku likwidacji szybu stwarzającego zagrożenie wodne dla kopalni czynnej przez korki należy przeprowadzić perforowane rurociągi odwadniające, odprowadzające
wodę do systemu odwadniania kopalni. W przyszłości, po zlikwidowaniu czynnej kopalni, należy rurociągi odwadniające zlikwidować przez iłowanie lub cementację .
W ostatnim okresie, w związku z intensyfikacją procesów likwidacji, wzrosło znaczenie zagadnienia odwadniania zlikwidowanych kopalń . Dzisiaj nikogo nie dziwi konieczność odwadniania kopalni po jej likwidacji w przypadkach, gdy wymaga tego bezpieczeństwo kopalń
sąsiednich. Odwadnianie to jest kosztowne, przede wszystkim ze względu na duże koszty energii oraz robocizny, zatem pojawiła się konieczność opracowania nowych sposobów odwadniania. Obecnie optymalnym rozwiązaniem wydaje się stworzenie centralnych systemów odwadSekcja II
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niania w oparciu o jeden zakład odwadniania oraz sieć pomp głębinowych w wytypowanych zlikwidowanych szybach (Rogoż, Posyłek 1997, Wichur, Krywult, Domańska, 1998). Pozwala to
na znaczne zmniejszenie zatrudnienia oraz zmniejsza również zużycie energii poprzez zastąpie
nie starych, małych pomp dużymi nowoczesnymi jednostkami. Koncepcje te są obecnie realizowane we wschodniej części GZW.
Likwidację kopalni soli powinno się prowadzić przez zatopienie przy użyciu nasyconej solanki. Doświadczenia wykazują, że żaden ze znanych innych sposobów likwidacji nie zapewni
kopalni izolacji od wód słodkich, których dopływ może spowodować katastrofę.
Likwidacja kopalń gazowych wymaga zastosowania w całym okresie likwidacji reżimu gazowego. Likwidacja szybów w tych warunkach powinna odbywać się przez jednoczesne zasypywanie i zatapianie lub pod osłoną z gazów obojętnych (Patzke, Schneider 1991; Praca ... 1993;
Wichur, Krywult 1994).
Do wypełniania likwidowanych przez podsadzanie wyrobisk wybierkowych i korytarzowych należy używać pyłów dymnicowych lub podsadzki (Mazurkiewicz 1990; Praca ... 1993).
Doświadczenia wykazują, że można również w tym celu stosować stałe odpady przemysłowe.
Przy wyborze materiału do podsadzania szybu należy zwrócić baczną uwagę na niebezpieczeń
stwo ucieczki materiału podsadzkowego do wyrobisk poziomych (Instrukcja ... 1994; Praca .. .
1993; Stobiński 1992; Wichur, Krywult 1994). W związku z tym należy w przypadkach podsadzania szybów w pobliżu skrzyżowań z wyrobiskami korytarzowymi wykluczyć materiał o granulacji mniejszej od ok. 30 mm i większej od ok. 150 mm (Praca ... 1993). Zaleca się stosowanie
w tych przypadkach następujących materiałów: kamień łamany (tłuczeń i kliniec) oraz żwir;
dobre rezultaty uzyskuje się również przy zastosowaniu tzw. tworzyw betonopodobnych
o własnościach wytrzymałościowych odpowiadających w przybliżeniu klasie 85 . Dopuszcza się
stosowanie następujących materiałów odpadowych (tutaj obowiązują także ograniczenia dotyczące granulacji): żużle hutnicze, odpady płuczkowe oraz skały ze zwałów (pod warunkiem
stwierdzenia ich odporności na działanie wody). Dla podsadzania odcinków szybów odległych
od skrzyżowań z wyrobiskami korytarzowymi można stosować drobny nietoksyczny i niepalny
materiał (np. kamień z przepalonej lub nie przepalonej hałdy, żużel paleniskowy) (Praca ...
1993).
Przy projektowaniu technologii likwidacji kopalń stosuje się oryginalną metodę obliczania tam i korków izolacyjnych z uwzględnieniem tarcia podsadzki o ściany wyrobiska.
Metoda ta, opracowana przez OBRBG "Budokop", została po raz pierwszy zastosowana
w projekcie zasypania szybu "Kazimierz I" KWK "Niwka-Modrzejów" w Sosnowcu (Wichur i in.1982 , 1992). Po jej udoskonaleniu weszła w skład Instrukcji OBRBG "Budokop"
(Instrukcja ... 1994), a następnie zastosowano ją w Instrukcji GIG (Stałęga i in. 1997).
W przypadku niestosowania na podszybiach tam należy projektować warstwy tłuczniowe
lub korki betonopodobne w miejscach połączenia szybu z podszybiem (Praca ... 1993;
Wichur, Krywult 1994).
Po zakończeniu likwidacji szybu jego wylot na powierzchnię należy zamknąć płytą żelbe
tową. Poziom podsadzki w zlikwidowanym szybie powinien być kontrolowany przynajmniej
przez 5 lat (Praca .. . 1993), w przypadku zaobserwowania ubytków podsadzkę należy uzupełnić.
Teren po zlikwidowanej kopalni należy zrekultywować, a następnie zrenaturyzować. Spraw·
dzona w górnictwie rekultywacja zwałów wykonywanajest w trzech fazach (Ch udek, Klebanow
i in. 1984; Praca .. . 1993):
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rekultywacja podstawowa (wykonanie tymczasowych dróg i dojazdów, ukształtowanie
wierzchowiny i skarp zwału, uregulowanie stosunków wodnych na powierzchni zwału i w jego
otoczeniu, mechaniczne odtworzenie gleb na grubości 30-50 cm),
- rekultywacja szczegółowa (wapnowanie i uprawa gruntu, nawożenie mineralne, wprowadzenie roślin motylkowych),
- zagospodarowanie (renaturyzacja) w kierunkach: rolniczym, leśnym i parkowo-rekreacyJnym.
Omówione wyżej zasady zostały praktycznie zweryfikowane m.in. przy likwidacji KWK
"Porąbka-Klimontów" (Jabłońska-Firek 1994; Wichur i in. 1994; Wichur i in. 1994; Drygalski,
Kania 1996; Krywult, Wichur 1996; Kulesa 1997).
4. Uwagi

dotyczące

procesu decyzyjnego przy likwidacji

kopalń głębinowych

Proces likwidacji kopalń węgla kamiennego rozpoczął się (a mówiąc bardziej precyzyjnie intensywny) z początkiem 1991 r. (Czemicki, Machnicki, Wodecki 1997) i jednocześnie
kształtowały się zasady procesu podejmowania decyzji likwidacyjnych. Decyzje likwidacji kopalń były podejmowane przez Ministra Przemysłu i Handlu. Od r. 1994, tj. od chwili wprowadzenia nowego Prawa Geologicznego i Górniczego, decyzje te w odniesieniu do likwidacji c zę
ści zakładu górniczego podejmują przedsiębiorcy posiadający koncesję na eksploatację złoża.
Praktyka wykaz ała , ż e konieczne jest oparcie tych decyzji na uprzednio opracowanych analizach
i opiniach wykonanych przez zespoły ekspertów z uczelni, biur projektowych i przemysłu. Obecnie funkcjonuje również specjalistyczny Zespół Ekspertów ds. Oceny Projektów Łączenia i Likwidacji Kopalń przy Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.
Nie podejmując się przeprowadzenia oceny, można jednak stwierdzić, że w świetle dotychczasowych doświadczeń zarysowuje się następująca optymalizacja procesu decyzyjnego
przy likwidacji kopalni głębinowej (Wichur, Krywult 1998).
Proces ten powinien być zapoczątkowany opracowaniem wstępnego dokumentu studialnego
-można go nazw ać np. projektem koncepcyjnym (wstępnym) likwidacji kopalni (J. Palarski
nazywa analogiczny dokument wstępnym programem likwidacji (Palarski 1997)). Projekt ten
powinien zawierać (przy założeniu, że zagadnienie celowości zamierzonej likwidacji zostało już
rozstrzygnięte (Karbownik, Wodarski 1994):
- analizę warunków geologiczno-górniczych kopalni (wraz z rozliczeniem zasobów, analizą zagrożeń górniczych oraz zagadnieniem ochrony środowiska- w tym wpływem eksploatacji górniczej na powierzchnię) ,
- koncepcję sposobu likwidacji kopalni,
- charakterystykę zagrożeń w czasie i po likwidacji kopalni.
Projekt ten powinien być opracowany w oparciu o odpowiednie ekspertyzy; opracowany
i zatwierdzony zgodnie z odpowiednimi przepisami projekt koncepcyjny powinien stanowi ć
załącznik do wniosku o likwidację kopalni.
Po podjęciu przez uprawnioną jednostkę decyzji o likwidacji kopalni (zawierającej m.in.
sposób finansowania likwidacji) należy przystąpić do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji kopalni, na którą powinny składać się:
- projekty techniczne likwidacji elementów kopalni,
- plan ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego.
stał się
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Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że projekty techniczne likwidacji wykonywane są
niekiedy przez osoby przypadkowe, nie posiadające odpowiednich kwalifikacji. W Prawie Geologicznym i Górniczym brakjest odpowiednich zapisów limitujących posiadanie tych kwalifikacji, a odpowiedzialność w zakresie zatwierdzenia projektu, spoczywająca na kierowniku ruchu
zakładu górniczego, nie może zapewnić zachowania zasad bezpieczeństwa i techniki górniczej
w skomplikowanych niekiedy przypadkach likwidacji kopalń . W związku z tym pojawia się konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych; zmiany te powinny pójść w kierunku stworzenia odpowiedniej reglamentacji dla osób zajmujących się działalnością projektową w górnictwie, np. poprzez wprowadzenie uprawnień projektowych analogicznych do
uprawnień budowlanych.
Wymienione powyżej dokumenty stanowiłyby podstawę do prowadzenia robót likwidacyjnych. Po przeprowadzeniu likwidacji powinna być opracowana dokumentacja powykonawcza
likwidacji kopalni, zawierająca również m.in. ustalenia dotyczące obserwacji i sposobu pokrycia
szkód górniczych, przekazania dokumentacji archiwalnej kopalni itp.
Tak zaprogramowany proces decyzyjny gwarantuje, zdaniem autorów, pomyślne przeprowadzenie procesu likwidacji kopalni głębinowej . Jest to tym bardziej istotne, ponieważ likwidacja kopalń stała się trwałym zjawiskiem w procesie restrukturyzacji naszej gospodarki (Markowski 1996, Karbownik 1998, Pyka, Tajduś, Czemicki 1998).

5. Podsumowanie
dotychczasowych doświadczeń likwidacji kopalń głębinowych w Polsce można
sformułować pogląd, że proces likwidacji kopalni powinien być oparty na dwóch zasadniczych
W

świetle

założeniach :

minimalizacja ujemnych skutków dla środowiska naturalnego,
minimalizacja ujemnych skutków społecznych .
Mając na uwadze względy ekonomiczne, należy dodać , że minimalizacja ta powinna być
osiągnięta w ramach istniejących możliwości finansowych.
W pracy przedstawiono podstawowe zasady technologii likwidacji spełniające pierwsze
założenie . Treści te uzupełniono uwagami dotyczącymi procesu decyzyjnego w procesie likwidacji kopalni .
-

Literatura
Bukowski P., 1991: Problemy hydrogeologiczne :nviązane z likwidacją kopalń węgla kamiennego w GZW. Prace GIG,
Komunikat nr 764, Katowice.
Chaber M., Krogulski K., 1997: Problematyka ochrony ~'rodowiska w procesie likwidacji kopali! węgla kamienn ego.
Wi adomości Górnicze, nr 6.
Chudck M. , Klcbanow K.F. i in., 1984: Ochrona środo wiska w Gómośląskim i Donieckim Zagłębiu Węglowym. Śląsk,
Katowice .
Czcrnicki M. , Machnicki M. , Wodecki J., 1997: Przebieg procesu likwidacji zakładów gómiczych i ich części w kopalniach węgla kamiennego w latach 1991- 1996. Wiadomości Górnicze, nr 6.
Darski J., Szewczyk S., Maszczyk C., 1995: Zagrożenia wodne dla kopalń czynnych na skutek likwidacji poszczególnych kopalń i ich części w obrębie Górnoś ląskiego Okręgu Przemysłowego. Biuletyn PA WK, nr li (2), Państwowa
Agencja W<;gla Kamiennego S.A. w Katowicach.

572

Section II

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

Drygałski

R., Kania J., 1996: E{"ekty częściowej likwidacji kopalni węgla kamiennego .. Porąhka-Klimontów " S.A. Biuletyn, nr 9 (26) 96, Pmistwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa WQgla Kamiennego S.A. w Katowicach.
Goł'<biowski A., Kozłowski B., 1992: Likwidacja kopa!Ji wałbrzyskich. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
w Górnictwie, nr 2.
fnstmkcja likwidacji zbędnych szybów i szybików, 1994. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego
,.Budokop", Mysłowice (praca niepublikowana).
Instrukcja likwidacji zbędnych wyrobisk szybowych. 1975. Ministerstwo Górnictwa i Energetyki Departament Górniczy, Katowice.
labłońska-Firek B., 1994: Analiza i ocena skutków ekonomicznych i społecznych procesów likwidacyjnych w górnictwie. AGH Wydz. Górniczy - Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie,
Główna Komisja Budownictwa Górniczego ZG SITG, Kolo Zakładowe SITG przy AGH, Podkomitet Budownictwa ?odziemnego Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskie Towarzystwo Mechaniki Skal, Konferencja naukowo-techniczna Budownictwo podziemne '94, Kraków, 8-9 września 1994 r.
Karbownik A., 1998: Założenia reformy gómictwa węgla kamiennego w latach 1998-2000. Reforma polskiego górnictwa WQgla kamiennego - szanse i zagrożenia. Politcclmika Śląska, Konferencja naukowa, Ustroń, 18-19
czerwca 1998 r.
Karbownik A. , Wodarski K., 1994: K1yteria podejmowania decyzji o zamykaniu kopa!Ji węgla kamiennego. Zarząd
Główny SITG Główna Komisja Budownictwa Górniczego, Sympozjum Problemy projektowe, wykonawcze i ekonomiczne związane z likwidacją kopalń W'<gla kamiennego, Kokotek k/Lublińca, czerwiec 1994.
Kostrz J. i in., 1994: Do.fwiadczenia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w zakresie likwidacji szybów i wyrobisk przyszybowych. Zarząd Główny SITG Główna Komisja Budownictwa Górniczego, Sympozjum Problemy projektowe,
wykonawcze i ekonomiczne związane z likwidacją kopalń w'<gla kamiennego, Kokotek k/Lublińca, czerwiec
1994.
Krywult J., Wichur A., 1996: Z krajowych doświadcze/i likwidacji szybów. Bezpieczeń s two Pracy i Ochrona Środo
wiska w Górnictwie, nr 7.
Kulcsa K., 1997: Etapowa Iiklvidacja kopalni .. Porąbka-Klimontów " SA w latach /994- 2000. Wiadomości Górnicze, nr 6.
Machnicki M., Chwała S., 1996: Procet/wy w procesie podejmowania decyzji o likwidacji kopa hi oraz systemy osłon
socjalnych stosowane w górnictwie węglowym Wielkiej Btytanii, Francji i Niemczech . Biuletyn PA WK, nr 2 (20),
Pmistwowa Agencja Węgla Kamiennego S.A. w Katowicach.
Magda R. , 1998: 81ytyjski model prywatyzacji górnictwa węgla kamiennego. Reforma polskiego górnictwa W'<gla kamiennego - szanse i zagrożenia. Politcchnika Śląska, Konferencja naukowa, Ustroń, 18- 19 czerwca 1998 r.
Markowski J., 1996: Sprawozdanie z realizacji programu .. Górnictwo węgla kamiennego, polityka Pwb·twa i Sektora
na lata /996-2000" .,Program dostosowania górnictwa węgla kamiennego do warunków gospodarki rynkowej
i międzynarodowej konkurencyjno.~ci ". Biuletyn, nr l 0-12 (28), Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa
W~gla Kamiennego S.A. w Katowicach .
Mazurkiewicz M., 1990: Technologiczne i środowiskowe aspekty stosowania stałych odpadów przemysiowych do
wypełniania pustek w kopalniach podziemnych. Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo z. 152, Kraków.
Palarski J. , 1997: Likwidacja podziemnego zakładu górniczego. Wiadomości Górnicze, nr 6.
Patzkc D., Schneider D., 1991: Incrtisicrung beim Vcrfllcn ticfcr Tagesschchtc. Glckaut~ nr 7/8.
Praca naukowo-badawcza: Poradnik techniczny. Zasady stalej lub okresowej likwidacji kopaili glębinowyclz, 1993.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "Budokop", Mysłowice (praca nicpublikowana).
Pyka J., Tajduś A., Czcrnicki M., 1998: Likwidacja kopalń - w procesie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Reforma polskiego górnictwa węgla kamiennego - szanse i zagrożenia. Politechnika Śląska, Konferencja
naukowa, Ustroń, 18-19 czerwca 1998 r.
Rogoż M. , Po s yłck E., 1997: Hydrogeologiczne aspekty likwidacji kopalń węgla kamiennego. Wiadomości Górnicze,
nr 6.
Stah;ga S. i in., 1997: Zasady likwidacji szybów i wyrobisk przyszybowych w kopalniach węgla kamiennego. Poradnik
techniczny. Główny Instytut Górnictwa, Seria: Instrukcje No 6, Katowice.
Stobiński J. , 1992: Likwidacja szybów. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 2.
Wichur A. , 1994: Geomechaniczne aspekty projektowania likwidacji kopalń głębinowych. Prace Naukowe Inst. Geotechniki i Hydrotechniki Politcchniki Wrocławskiej Nr 65, Seria Konferencje Nr 33, Stateczność podziemnych wyrobisk górniczych i zjawiska dynamiczne w górotworze, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Sekcja II

573

School ofUnderground Mining 2000
Wichur A., Czaj a P., Kohutek Z., l 994: Uwagi o sposobach likwidacji kopalti. AGH Wydz . Górniczy- Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Główna Komisja Budownictwa Górniczego
ZG SlTG, Koło Zakładowe SlTG przy AGH, Podkomitet Budownictwa Podzicmnego Polskiego Komitetu Geotechniki, Polskic Towarzystwo Mechaniki Skał, Konferencja naukowo-techniczna Budownictwo podziemne '94,
Kraków, 8- 9 września 1994 r.
Wichur A., Krywult J., 1994: Za.wdy likwidacji szybów i szybików. Bczpicczc11stwo Pracy i Ochrona Środowiska
w Górnictwie , nr 3 (l l).
Wichur A., Krywult J., 1998: Likwidacja kopabi głębinowych. Wiadomości Górnicze, nr 4.
Wichur A., Krywult J., Domańska D., 1998: Koncepcja Zabezpieczającego Systemu Odwadniania w wytypowanym rejonie po zlikwidowaniu kopal!/. Reforma polskiego górnictwa w~gla kamiennego - szanse i zagrożenia. Politechnika Śląska, Konferencja naukowa, suplement, lipiec I 998. Ustroń , l 8- I 9 czerwca I 998 r.
Wichur A., Krywult J., Głażewski S., l 996: Badania nad opracowaniem zabezpieczającego systemu odwadniania
górotworu w rejonach likwidowanych kopabi GZW. Budownictwo Górnicze i Tunelowe , nr l.
Wichur A., Krywult J., Głażewski S., 1997: Założenia techniczno-organizacyjne zabezpieczającego systemu odwadniania górotworu w rejonie likwidowanych kopalli GZW. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnietwic nr 9(37)/97.
Wichur A. i in ., 1982 : Projekt za.1ypania szybu ,. Kazimierz!" KfVK Niwka-ModrzejlJW w Sosnowcu. OBRBG "Budokop", temat U/ l 153/82. Mysłowice (praca niepublikowana).
Wichur A. i in., 1992: Analiza polskich <h~wiadcze1i w zakresie lilrn·iclacji kopa/t!. Kraków (praca niepublikowana).
Wichur A i in., 1994: Koncepcja likwidacji Rejomt l!/ KfVK "Porąbka-Kiimontów" SA. AGH Wydz. Górniczy Zakład Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie, Główna Komisja Budownictwa
Górniczego ZG SlTG, Koło Zakładowe SlTG przy AGH, Podkomitet Budownictwa Podziemnego Polskicgo Komitetu Geotechniki, Polskic Towarzystwo Mechaniki Skał, Konferencja naukowo-techniczna Budownictwo podziemne '94, Kraków, 8-9 września 1994 r.
Wichur A. i in ., 1994: Sposoby lihviclacji kopa b!. The Univcrsity o f Nottingham, Escucl a de Mi nas Ovicdo, Pm1stwowa Agencja W~gla Kamiennego S.A. Katowice, Politcchnika Śląska Gliwice, Akademia Górniczo-Hutnicza
Kraków, Instytut Mechaniki Górotworu PAN Kraków, Seminarium Technologiczne aspekty likwidacji kopalłl,
11-14 kwietnia 1994 r. , Zeszyt 2, Wydział Górnictwa i Geologii Politcchniki Śląskiej , Gliwice, kwiecicli l 994 r.
Wichur A. i in., 1994 : Sposób przy.,pieszonej likwidacji dołu i powierzchni Rejonu III KWK., Porąbka-Klimontów" SA.
z uwzględnieniem czynników technicznyc/z i ekologicznych. OBRBG "Budokop", Projekt celowy nr 9 9271
93C/1339, zad. 306/6, Mysłowice .

Selected technical problems of deep mines' ciosu re
Abstract
Deep min es' closure is a complicated task that requires solution to many technical, economic,
environmental and social problems. Two prerequisites lay at bases ofmine closure process: minimizing negative results for natura! environment and negative soeial results assoeiated with ending the operation of a mine. The paper presents diseussion on basie rules of minimizing
negative results of min e closure upon natura! environment and basie rui es o f deeision proeess at
mine closure.
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kamiennego

kluczowe

Ryzyko - ocena ryzyka - wypadki
Streszczenie
W referacie przedstawi ono metodę ilościowej oceny ryzyka w kopalni węgla, opracw związku z formalnymi wymaganiami narzuconymi różnorodnymi przepisami, oraz
praktycz- nymi potrzebami związanymi z nowoczesnym sposobem zarządzania bezpieczeńs
twem pracy. Podstawą metody są obserwacje na stanowiskach pracy częstości występowania
zdarzeń mogących przyczynić się do powstania wypadku przy pracy. Wyniki obserwacji po rejestracji w ankietach i komputerowym przeliczeniu stanowią podstawę do obliczania prawdopodobień- stwa wystąpienia wypadków przy pracy w sposób bezpośredni lub są wykorzystywane
w mode- lowaniu powstawania wypadków przy pracy metodą "drzewa błędów".
Wykonanie oceny ryzyka zgodnie z przedstawioną metodą pozwala między innymi na:
- wypełnienie obowiązków zakładu pracy w zakresie oceny ryzyka nałożonych różnorod
nymi przepisami,
- uzyskanie informacji przez zakład pracy o możliwych stratach finansowych związanych
z obliczoną wielkością ryzyka,
- przygotowanie zakładu pracy do certyfikacji systemu zarządzania w zakresie oceny ryzyka zgodnie z polskimi i międzynarodowymi wymaganiami w tym zakresie.
owaną

l.

Wstęp

W okresie ostatnich kilku lat wprowadzone zostały uregulowania prawne wymienione pona zakłady pracy obowiązek przeprowadzania analizy ryzyka na stanowiskach pracy. Do polskich uregulowań prawnych należą:
- artykuł 22 Kodeksu pracy, który mówi, że "Pracodawcajest obowiązany informować
pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach
ochrony przez zagrożeniami."
- paragraf 89 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1977
roku w sprawie ogólnych przepisów bhp w którym powiedziano, że ,,Pracodawca jest ohoniżej, nakładające
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wiązany oceniać

i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz

stosować niezbędne środki

profilaktyczne zmniejszające ryzyko".
- projekt polskiej normy PrPN-N-18002 pod nazwą Systemy zarządzania bezpieczeń
stwem i higiena pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
Do uregulowań prawnych Unii Europejskiej w tym zakresie należą między innymi dyrektywy wymienione poniżej:
- dyrektywa 92/104/EEC z dnia 3 grudnia 1992 dotycząca minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podziemnego i odkrywkowego
przemysłu wydobywczego,
- dyrektywa 92/91 /EEC z dnia 3 listopada 1992 dotycząca minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podziemnego i odkrywkowego
przemysłu wydobywczego.
W wymienionych dyrektywach ustalono obowiązki pracodawcy w zakresie konieczności
sporządzania i aktualizacji dokumentu bezpieczeństwa i zdrowia. Dokument bezpieczeństwa
i zdrowia musi w szczególności wykazać, że :
- zagrożenia, na które są narażeni pracownicy w miejscu pracy, są zidentyfikowane i ocenione,
- zostaną podjęte właściwe środki w celu osiągnięcia celów w/w Dyrektyw,
- projekt, użytkowanie , i obsługa miejsca pracy i sprzętu są bezpieczne.
Dokument bezpieczeństwa i zdrowia musi zostać zredagowany przed rozpoczęciem robót
i jest korygowany w trakcie ich wykonywania, jeżeli miejsce pracy ulega większym zmianom,
rozbudowie lub przeróbkom.
Należy przypomnieć, że przewidywane są nowe uregulowania prawne w Prawie geologicznym i górniczym oraz w Rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z 14.04.1995 roku
w sprawie przepisów bhp, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych. Projekt nowelizacji wymienionych przepisów zobowiązuje pracodawcę do posiadania dokumentu bezpieczeństwa i do przeprowadzania
oceny i dokumentowania ryzyka na stanowiskach pracy.
Niezależnie od omówionych przepisów, potrzeba stosowania obliczeń ryzyka na stanowiskach pracy wynika również z przesłanek gospodarczych i społecznych przedstawionych poniżej.
Wraz z rozwojem techniki i technologii wyczerpują się proste (a więc tanie) środki zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, rozwój techniki wymusza stosowanie droższych
urządzeń i metod. Taka sytuacja powoduje zwiększenie uwagi kierownictwa firm na uzyskiwanie odpowiedniej efektywności ekonomicznej wydatkowanych poważnych środków na bezpieczeństwo i higienę pracy.
Można się spodziewać, że w najbliższych latach wraz ze zmianami w zakresie ubezpieczeń
społecznych zostanie wprowadzony nowy system ubezpieczeń od wypadków w pracy oparty na
obliczaniu ryzyka zawodowego w zakładzie pracy i zależny od wielkości tego ryzyka . Oznacza
to, że wydatkowanie poważnych kwot na ubezpieczenia w przedsiębiorstwie będzie zależało od
prawidłowej analizy ryzyka i podejmowania racjonalnej decyzji o działaniach profilaktycznych.
Na koniec należy również wspomnieć o przygotowaniach do wprowadzenia norm ISO serii
18000 dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Pomimo tego, że wymienione
normy nie są obligatoryjne dla zakładów pracy, opracowanie norm serii ISO 18000 oznacza, że
w niedalekiej przyszłości szereg przedsiębiorstw, chcąc skutecznie konkurować na rynku będzie
starało się uzyskać taki certyfikat (jak to się dzieje obecnie z normami serii 9000 i 14000).
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Aby ocena ryzyka mogła wypełnić wymagania wymienionych przepisów jak i praktyczne
potrzeby nowoczesnego zarządzania wykonane badania ryzyka i sposób ich opracowania powinny pozwolić na:
- ustalenie rodzaju i częstości występowania zdarzeń przyczyniających się do powstania
zagrożenia wypadkami i chorobami zawodowymi ,
- określenie wielkość ryzyka na wybranych stanowiskach pracy dla podstawowych czynności tam wykonywanych, wyrażonego przez prawdopodobieństwo wystąpienia urazu, rodzaju
urazu oraz ekonomicznego rozmiaru szkody.
2. Ogólne podstawy ilościowej metody oceny ryzyka
2.1. Stosowane

pojęcia

Najczęstsza definicja ryzyka, którą można znaleźć w encyklopediach i słownikach określa
ryzyko jako "prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, straty". "Szkoda" zaś jest to "ubytek",
"to co przestało się posiadać , to czego chciałoby się uniknąć".
W niniejszym referacie stosuje się pojęcie ryzyka w dwóch znaczeniach. Podobnie jak w projekcie normy PrPN-N-1802 stosuje się pojęcie "ryzyka zawodowego" jako "kombinacji prawdopodobieństwa wystąpienia szkody na zdrowiu pracownika w okresie jego aktywności
zawodowej oraz wielkości szkody". Drugie znaczenie to "ryzyko dla zakładu pracy" wyrażane
w złotych i rozumiane jako prawdopodobieństwo wystąpienia szkody na zdrowiu pracownika
w okresie roku pomnożone przez wyrażony finansowo rozmiar tej szkody. W obu znaczeniach
ryzyko odnosi się do szkody spowodowanej jedynie wypadkami przy pracy.

2.2. Ogólne zasady oceny ryzyka na stanowisku pracy
Ocena ryzyka jest metodą stosow aną w celu stwierdzenia istnienia, scharakteryzowania,
ocenienia ilościowego oraz ustalenia wielkości zagrożeń na stanowisku pracy. Ocena ryzyka
składa się najczęściej z dwóch wyróżniających się etapów, pierwszy etap nazywa się etapemjakościowym zawierającym stwierdzenie istnienia oraz charakterystykę zagrożenia (identyfikacja
zagrożenia) . Drugi etap nazywa się etapem ilościowym i obejmuje ustalenie wielkości ryzyka
przez obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia oraz określenie rozmiaru szkody
spowodowanej wystąpieniem zagrożenia. Należy podkreślić , że ocena ryzykajest wykonywana
w celu umożliwienia podjęcia decyzji dotyczących zagrożeń na stanowisku pracy, decyzji
ograniczających, likwidujących lub akceptujących istnienie zidentyfikowanych zagrożeń . Decyzje w sprawie zagrożeń na stanowisku pracy podejmuje się w ramach procesu zwanego czasem zarządzanie ryzykiem i wtedy mówi się o ograniczaniu prawdopodobieństwa wystąpienia
szkody, zmniejszaniu rozmiaru szkody oraz ewentualnie o przenoszeniu ryzyka poza zakład pracy np. przez system ubezpieczeń lub przez zlecenia wykonywania niebezpiecznych prac wyspecjalizowanym finnom (Modarres 1993).
Identyfikacja zagrożenia polega na analizie przebiegu czynności na stanowiskach pracy,
podczas której określa się "co może pójść źle" i doprowadzić do powstania urazu łub śmierci
pracownika lub może spowodować jego chorobę zawodową. Podstawą analizy obok praktycznej
znajomości wykonywanych prac powinny być rejestry wypadków i chorób zawodowych z anaSekcja III
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lizowanego lub podobnych stanowisk pracy. W ramach identyfikacji zagrożenia określa się
rodzaj urazu lub choroby zawodowej, która może być związana z wystąpieniem okreś
lonego zagrożenia . Za zagrożenie uważa się możliwość zaistnienia zdarzenia powodującego
uraz, śmierć lub chorobę zawodową pracownika.
Określenie wielkości ryzyka zawodowego zawiera obliczenie prawdopodobieństwa
wystąpienia urazu lub śmierci pracownika spowodowanej zagrożeniem , które można dokonać
na podstawie danych historycznych o wystąpieniach takich zdarzeń w przeszłości na analizowanym stanowisku pracy, przybliżając prawdopodobieństwo wystąpienia szkody przez zaobserwowaną częstość jej wystąpienia . Należy podkreślić, że brak danych historycznych o wypadkach spowodowanych konkretnym zagrożeniem nie świadczy o braku takiego zagrożenia.
W takiej sytuacji prawdopodobieństwo można również szacować na podstawie oceny ekspertów, jednak przy wykorzystywaniu wiedzy ekspertów bezwzględnie wymaga się zastosowania
specjalnej metodyki (Krzemień 1992).
Przy braku wystarczających danych historycznych o wypadkach prawdopodobieństwo urazu
należy obliczać na podstawie modelu powstawania urazulub śmierci spowodowanych konkretnym zagrożeniem. W literaturze można znaleźć przydatne modele powstawania wypadków zwane "drzewami błędów" (Sabala, Rosmus 1996) lub "drzewami zdarzeń" (Findeisen 1985). Stosowanie wymienionych modeli wyrnaga danych o częstości zdarzeń traktowanych jako pierwotne, prowadzących do urazów lub śmierci pracowników. Dane takie możn a uzyskać przez
stosowanie obserwacji wykonywania pracy na stanowiskach pracy, zbieranie danych o niezawodności maszyn i urządzeń oraz przez wykorzystanie danych katalogowych o niezawodności
maszyn i urządzeń oraz danych katalogowych o niezawodności ludzi przy wykonywaniu okreś
lonych czynności w określonych warunkach (Kletz 1995).
Dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem pracy potrzebne bywa obliczenie rozmiaru ekonomicznego szkody spowodowanej urazami lub śmiercią pracownika. Takie obliczenia można
wykonać przy zastosowaniu jednej ze znanych metod oceny ekonomicznych skutków wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Hebda 1999).
również

3. Ilościowa ocena ryzyka na wybranych stanowiskach pracy w podziemnej kopalni węgla

3. l.Zakres prowadzonych

b a dań

oraz sposób prezentowania wyników

Podstawowym sposobem zbierania danych o rodzaju i częstotliwości występowania zdarzeń
wypadków przy pracy były obserwacje prowadzone przez sztygarów zmianowych i przodowych na piętnastu wybranych stanowiskach pracy. Na podstawie
analizy dokumentacji wypadków przy pracy, dokumentacji techniczno-organizacyjnej stanowisk pracy oraz wcześniejszych badań o podobnym zakresie (Hebda 1994) opracowano wykaz
zdarzeń przyczyniających się do powstania zagrożenia wypadkami. Dla każdego stanowiska
lista zawierała wykaz od 150 do 200 zdarzeń zebranych w 21 grupach przedstawionych poniżej .
l. Czynniki wynikające z warunków geologiczno-górniczych.
2. Stan obudowy.
3. Parametry przestrzeni roboczej.
4. Warunki klimatyczne.
5. Warunki fizyczne stanowiska pracy.
sprzyjających występowaniu
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6. Stan maszyn i urządzeń urabiająco -ładujących.
7. Stan maszyn i urządzeń transportowych .
8. Narzędzia i sprzęt podręczny.
9. Stan instalacji zasilających w energię elektryczną, sprężone powietrze oraz innych instalacji pod ciśnieniem.
10. Urządzenia zabezpieczające lub informujące o zagrożeniach.
11 . Stan materiałów pomocniczych.
12. Stan instalacji wentylacyjno- klimatyzacyjnych i odwadniających .
13. Stan środków ochrony osobistej i odzieży ochronnej.
14. Kwalifikacje pracowników.
15. Doświadczenie zawodowe pracowników.
Tabela l. Zakres przeprowadzonych

badań

ankietowych

Tablc l. Thc scopc o f data collccting in thc min c

Lp.

Nr
stanowisk a

Nazwa stanowiska

Okres
prowadzenia
obserwacji

Liczba
zebranych
ankiet

Ogólna liczba
obserwowanych
zmian roboczych

l

2

3

4

5

6

l

1-3

25.01 do 3.03

14

70

2

2

Zabudowa obudów zmechanizowanych
w rozcinkach.

25.01 do 30.03

13

65

3

5

Górnik kombajnista oraz górnik sekcyjny
w ścianie z zawalem stropu

25 .01 do 12.05

52

259

4

6

Górnik

25.01 do 12.05

51

255

25.0 l do 30.03

48

239

25 .01 do 12.05

4R

240

8.02 do 26.04

72

358

Wybudowa obudowa zmechanizowanej ze
oraz transport

strzałowy

ściany

i górnik we wnl(kach

ścianowych

5

II

Górnik przodowy oraz górnik w przodkach
z kombajnem AM - 50

6

13

Transport

7

15

Obsługa

8

16

Rabunek obudowy i likwidacja wyrobisk

15.02 do 12.05

56

278

9

17

Utrzymanic i przebudowa torowisk

15.02 do 12.05

25

125

lO

18

Sygnalista szybowy na podszybiu

22.02 do 26.04

55

275

Ił

19

Kotwicnic i klejenic wyrobisk

8.02 do 30.03

31

154

12

20

Regeneracja obudowy chodnikowej

22.02 do 26.04

20

100

13

23

Elektryk ruchowy utrzymania trakcji elektrycznej

22.02 do 30.03

15

75

14

14

Elektryk ruchowy

22.02 do 12.05

17

85

15

14a

Ślusarz ruchowy ścianowy

22.02 do 12.06

18

90

535

2668

materiałów

wywrotu

ścianowy

Razem
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16. Zdrowie, samopoczucie oraz zdyscyplinowanie pracowników.
17. Wielkość czasu przeznaczonego na zadanie robocze.
18. Wykonywanie czynności zbyt wcześnie, zbyt późno lub w innym nieodpowiednim termJme.
19. Wykonywanie czynności , przechodzenie oraz przebywanie w miejscach do tego nie przeznaczonych.
20. Nieprawidłowe wykonywanie czynności roboczych.
21. Zaniechanie wykonania czynności zabezpieczających.
Listy zdarzeń przyczyniających się do powstania zagrożenia wypadkami przy pracy, zostały
przekazane sztygarom zmianowym i brygadzistom w formie ankiet zawierających kolumny pozwalające zapisać wyniki obserwacji dla pięciu zmian w tygodniu . Obserwacje były prowadzone
w okresie od stycznia do kwietnia 1999 roku. Osoby prowadzące obserwacje otrzymywały dwa
egzemplarze ankiety, jeden egzemplarz był przewidziany jako "brudnopis", drugi w zamkniętej
kopercie był zwracany do działu BHP kopalni a następnie analizowany. Częstość występowania
zdarzeń sprzyjających wypadkom wyrażona była liczbowo w stosunku do czasu trwania zmiany
roboczej. W oparciu o uzyskany rozkład częstości występowania obse1wowanych zdarzeń obliczono prawdopodobieństwo ich wystąpienia w okresie jednej zmiany. Szczegółowy zakres przeprowadzonych badań przedstawiono w tabeli l .
Tablica 2.

Przykład

tablicy oceny ryzyka na stanowisku pracy

Tablc 2. An cxamplc of on thc job ri sk asscssment tablc
Gliwicka Spółk a W<;glowa Kopalnia W<;gla Kamiennego " DĘBIEŃSKO"
Data: 15

września

1999 rok

OCENA RYZYKA NA STANOWISKU PRACY

Stanowisko pracy:
Rodzaj zagrożenia:
Składniki

Górnik przodowy w przodkach z kombajnem AM-50.
Odpadnięcia brył ze stropu
analizy ryzyka

Przewidywana szkoda dla zdrowia pracowników
, Prawdopodobict\stwo

wystąpienia

szkody dla zdrowia

' pracownika w okresie aktywności zawodowej.
Ocena wzgl <;dncj wielkości ryzyka zawodowego
(zgodnie z normą PrPN -N- 18002)

l Ekonomiczny rozmi ar szkody dla zakładu pracy (zł]
Prawdopodobie1\stwo

wystąpienia

szkody w okresie roku.

j Wielkość ryzyka ponoszona przez zakład pracy

l

(Prawdopodobiellstwa wystąpienia przewidywanej szkody
pomnożone przez ekonomiczny rozmiar szkody)

Ocenajakościowa składników zgodnie z normą

l

PrPN-N-18002

niczdolność do pracy ponad 90 średnia szkodliwo~
kilkakrotnic

prawdopodobne

'

ś rednic

4000,00
0,!97
800,00

·-

Uwagi
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Po wykonaniu obliczeń wyniki ilościowej oceny ryzyka na wybranych stanowiskach pracy
przedstawione w tablicach, które opracowano przede wszystkim przy uwzględnieniu potrzeb użytkownika- kierownictwa kopalni. Obok podstawowych danych o analizowanym stanowisku pracy w tablice zawierają informacje wymienione poniżej:
zagrożenie, które powoduje oceniane ryzyko,
przewidywaną szkodę na zdrowiu pracownika, dla której dokonuje się obliczeń,
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w okresie aktywności zawodowej pracownika,
ocenę wielkości ryzyka zawodowego,
ekonomiczny rozmiar szkody,
prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w okresie roku,
ocenę wielkości ryzyka ponoszonego przez zakład pracy.
Przykład tablicy oceny ryzyka na stanowisku pracy przedstawia tabela 2.
zostały

3.2. Identyfikacja zagrożenia i przewidywana szkoda na zdrowiu
pracowników oraz ekonomiczny rozmiar szkody
Zagrożenia

na stanowisku pracy wybrano do analizy na podstawie danych historycznych zarejestrowanych w kopalni, wskazujących na możliwość zaistnienia wypadku spowodowanego
określonym zdarzeniem, od którego nazwano analizowane zagrożenie. Niektóre zagrożenia zoTabela 3. Kategori e wypadków z ekonomicznym rozmiarem szkody
Table 3. Classitication o f industrial accidcnts and illnesscs with cconomical s ize o f losses

Rodzaj
zagrożenia

l

Numer
kategorii

2
Zagrożenie

wypadkami
przy pracy

Opis szkody

2
l

3
4
sA
6A

7A

Ekonomiczny
rozmiar
szkody

3
Niczdolność

6

do pracy od 4 do 28 dni

2000,00

do pracy od 29 do 90 dni

3000,00

do pracy ponad 90 dni

powodujący

Wypadek
Wypadek

5

500,00

Niczdolność

Wypadek

4

do pracy do 3 dni

Niczdolność

Niczdolność

Uwagi

[zł)

Ocena jakośc iowa
szkody zgodnie
z normą
PrPN-N-18002

inwalidztwo

powodujący śmierć

powodujący śmierć
niż jednej

osoby

wi<;ccj

4000,00

mała
szkodliwość

średnia
szkodliwość

22000,00
70000,00
wartość

116000,00
duża

160000,00

szkodliwość

obliczana
każdorazow o

A - w pozycjach oznaczonych literą A w odniesi eniu do wypadków w przodkach ścia nowych stosuje s i<; kwoty
podane w kolumnie 6.
Są to wypadki, które powodują konieczność ~a trzymania robót do czasu ukończenia prac komisji spoza kopalni są to tzw. wypadki podlegające zgłoszeniu do U.G.

Sekcja III

583

School o f Underground Mining 2000
stały włączone do oceny na podstawie danych z literatury przedmiotu a także na podstawie doś
wiadczenia osób z kopalni, których opinii zasięgano podczas wykonywania badań. Do oceny
wybrano zagrożenia, które ze względu na częstość występowania lub rozmiar powodowanej
przez nie szkody można uznać za najistotniejsze z występujących na stanowisku pracy. Jestjednak oczywiste, że nie wszystkie zagrożenia na stanowiskach pracy zostały poddane ocenie
z różnych przyczyn.
Przewidywana szkoda dla zdrowia pracowników została przyporządkowana dla każdego zagrożenia również na podstawie danych historycznych zarejestrowanych w kopalni, wskazujących jakie zagrożenia powodują jakie rodzaje szkody na zdrowiu pracowników. Przesłankami były również informacje zawarte w literaturze oraz wskazówki udzielane przez
pracowników kopalni. Ustalono 7 kategorii wielkości szkody na zdrowiu pracowników, które
zostały przedstawionych w tabeli 3. W tabeli 3 w kołumnie 5 zakwalifikowano każdą z 7 kategorii do jednego z trzech stopni ciężkości szkody określonych w projektowanej normie
PrPN-N-18002. Ekonomiczny rozmiar szkody przedstawionej w kołumnie 4 został obliczony
przy wykorzystaniu metody obliczania skutków ekonomicznych wypadków przy pracy, obejmującej wyłącznie straty i koszty związane z wypadkami i chorobami zawodowymi powstającymi wewnątrz przedsiębiorstwa. Szczegółowy sposób obliczania ekonomicznego rozmiaru
szkody można znaleźć między innymi w pracy (Hebda 1999).

3.3.

Prawdopodobieństwo wystąpienia

szkody

Dane do obliczeń prawdopodobieństwa poszczególnych zdarzeń prowadzących do powstania szkody na zdrowiu pracownika uzyskano z obserwacji częstości zajścia tych zdarze11, zarejestrowanych w ankietach krótko omówionych w punkcie 3.1. Wspomniane dane o częstości występowania zdarzeń pozwoliły na obliczenie prawdopodobieństwa tych zdarzeń uważanych za
tzw. pierwotne w modelu "drzewa zdarzeń" . Zastosowanie zaś modelu "drzewa zdarzeń" pozwoliło na obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody na zdrowiu pracownika
w całym okresie aktywności zawodowej tego pracownika, zgodnie z wymaganiami projektowanej normy PrPN-N-18002. Przyjęto, że okres aktywności zawodowej pracownika w górnictwie
wynosi 25 lat, przy 220 zmianach roboczych rocznie. W celu prawidłowego zakwalifikowania
obliczonych wartości prawdopodobieństwa wystąpienia szkody na zdrowiu pracownika do odpowiedniej "klasy" prawdopodobieństwa zalecanej przez wymienioną wyżej normę, przyjęto
zgodnie z propozycja zawartą w normie następujące założenia:
- mało prawdopodobne (szkoda nie powinna wystąpić) -oznacza prawdopodobieństwo
wystąpienia szkody mniejsze lub równe l raz na 25 lat,
- prawdopodobne (szkoda występuje kilkakrotnie)- oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia szkody większe niż l raz na 25 lat ale mniejsze lub równe l O razy na 25 lat,
- wysoce prawdopodobne (szkoda występuje wielokrotnie) - oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia szkody większe niż l O razy na 25 lat.
Jak wspomniano zgodnie z wymaganiami projektowanej normy PrPN-N-18002 prawdopodobieństwo wystąpienia szkody na zdrowiu pracownika zostało odniesione do całego okresu aktywności zawodowej. Wydaje się jednak, że okres tenjest nieodpowiedni dla wyrażania ryzyka
w ujęciu ekonomicznym, ponieważ obliczenia mające znaczenie praktyczne dla taktycznego
i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem odnoszą się najczęściej do okresujednego roku.
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Zdecydowano więc, że należy obliczyć prawdopodobieństwo szkody na zdrowiu pracownika
w odniesieniu do jednego roku, co przedstawiono w odpowiedniej pozycji tablicy oceny ryzyka .
3.4. Ocena wielkości ryzyka zawodowego oraz
ponoszonego przez zakład pracy

wielkości

ryzyka

Ocena wielkości ryzyka zawodowego została wykonana w skali pięciostopniowej zgodnie
z zaleceniami projektowanej normy PrP-N-18002, która uzależnia wielkość ryzyka od kombinacji prawdopodobieństwa wystąpienia szkody dla zdrowia pracownika oraz przewidywanego
stopnia ciężkości szkody na zdrowiu. Stopnie wielkości ryzyka zostały określone jak następuje:
bardzo małe, małe, średnie , duże, bardzo duże. Związek wymienionych stopni wielkości ryzyka
z prawdopodobieństwem wystąpienia szkody oraz z ciężkością szkody dla zdrowia znajduje się
w powołanej normie.
Celem obliczania rozmiaru ekonomicznego szkody jest wyrażenie wielkości ryzyka w kategoriach ekonomicznych- określenie prawdopodobieństwa straty finansowej w danym okresie
czasu. Wiadomo, że skutki ekonomiczne wypadków przy pracy sięgają daleko poza zakład pracy
(Hebda 1999) ale określając ryzyko ponoszone przez zakład pracy ograniczono się do obliczenia
kosztów i strat, które powstają wewnątrz przedsiębiorstwa. Ryzyko wyrażone w kategoriach
Ryzyko musi być
ograniczone bez
względu na koszty
lub stanowisko
pracy musi być
zlikwidowane

Nietolerowany
poziom ryzyka

Ryzyko tolerowane tylko
wówczas,gdy obniżenie
ryzyka jest niemożliwe lub
koszt jego obniżenia jest
nieproporcjonalnie duży w
stosunku do
spodziewanych korzyści z
jego ograniczenia

Poziom ryzyka
tolerowanego na
podstawie
uzasadnienia
ekonomicznego

Ryzyko tolerowane, jeżeli
koszt jego obniżenia
przewyższa oczekiwane
korzyści

Poziom ryzyka
akceptowalnego

Ryzyko pomijalnie

małe

Rys. l . Zasady ustalania poziomów o różnej wielkości ryzyka przy wykorzystaniu zasady ALARP (Klctz 1993)
Fig. l . Lcvcls o f risk and ALARP (Kictz 1993)
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finansowych może być wykorzystane w różnorodny sposób, między innymi do oceny ekonomicznej celowości podejmowanych działań zapobiegających powstawaniu zdarzeń powodujących to ryzyko. Na rysunku l za (Kletz 1993) można zobaczyć ogólną zasadę podejmowania
decyzji o akceptowaniu wielkości ryzyka lub o ograniczaniu ryzyka obowiązującą na podstawie
przepisów rządowych między innymi w Wielkiej Brytanii. Zasada ta zwana zasadą ALARP
(As Low As Reasonable Practicable- ryzyko tak ograniczone jak tylko to możliwe przy zastosowaniu rozsądnych rozwiązań) opiera decyzje o tym jakie rozwiązania ograniczające ryzyko są
"rozsądne" na, ogólnie rzecz biorąc, porównaniu kosztów usunięcia ryzyka z wielkością tego ryzyka. Należy jednak podkreślić bardzo mocno, że obliczenia ekonomiczne mają zastosowanie
Tabela 4. Zestawienic wyników

obliczeń

ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach pracy

Tablc 4. Spccification o f rcsults o f occupational risk asscssmcnt

Nr
Lp. stanow iska
l
l

Liczba
analizowanych

Nazwa stanowiska

zagrożeń

2

1-3 Wybudowa obudowy zmechanizowanej ze
oraz transport

2

2

Zabudowa obudów zmechanizowanych
w rozcinkach.

3

5

Górnik kombajnista i górnik sekcyjny w
z zawałem stropu

4

6

Górnik

5

li

Górnik przodowy oraz górnik w przodkach
z kombajnem AM-50

6

13

Transport

7

15

Obsługa

8

16

9

i górnik we

materiałów

b.

małe

4

3

strzałowy

Ocena wzgl<;dncj wielkości ryzyka zawodowego zgodnie z normą
PrPN-N-18002

ściany

ścianie

wnękach ścianowych

do przodka i ściany

średnic

duże

b. duże

6

7

8

9

2

7

8

l

5

5

18

-

19

-

-

2

8

24

-

4

8

12

-

15

l

6

8

11

-

l

6

4

-

13

-

5

2

4

2

16

l

5

7

2

l

Rabunek obudowy i likwidacja wyrobisk

17

-

l

4

lO

2

17

Utrzymanic i przebudowa torowisk

5

-

-

2

3

lO

18

Sygnalista szybowy na podszybiu

9

-

2

2

5

li

19

Kotwicnic i klejenie wyrobisk

19

-

2

2

12

12

20

Regeneracja obudowy chodnikowej

12

-

l

5

6

-

13

23

Elektryk ruchowy utrzymania trakcji elektrycznej

15

-

-

4

li

-

14

14

Elektryk ruchowy

19

-

-

5

12

2

15

14a

3

7

l

63

III

20

16
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Ślusarz ruchowy ścianowy
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l

24

-
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w obszarze ryzyka tolerowanego, poniżej granicy pomiędzy ryzykiem tolerowanym a takim,
które musi być bezwzględnie usunięte. Podstawowa granica pomiędzy nietolerowanym a tolerowanym poziomem ryzyka np. w zakładach pracy w Wielkiej Brytanii jest wyznaczana na podstawie uregulowań prawnych oraz społecznych oczekiwań w odniesieniu do prawdopodobień
st~a zaistnienia śmiertelnych wypadków przy pracy.
4. Stwierdzenia i uwagi końcowe
Wykonane badania ostatecznie objęły 219 zagrożeń dla 15 stanowisk pracy co zostało przedstawione w ogólny sposób w tabeli 4. Wykonanie opisanej w referacie ilościowej oceny ryzyka
pozwoliło zrealizować następujące cele:
- wypełnienie obowiązków zakładu pracy nałożonych przepisami Kodeksu pracy i przepisami Ministra Pracy i Polityki Socjalnej zgodnie z projektowan ą normą PrPN-N-18002,
- uzyskanie przez kopalnię dokumentacji oceny ryzyka na stanowiskach pracy, którą można wykorzystać w różnorodny sposób w szkoleniach bhp a także w projektowaniu i realizacji
innych działań zapobiegających wypadkom przy pracy,
- uzyskanie informacji przez kopalnię o kosztach i stratach związanych z obliczoną wielkością ryzyka na stanowiskach pracy, które można wykorzystać w ekonomicznej racjonalizacji
doboru środków profilaktycznych na stanowiskach pracy,
- przygotowanie kopalni do certyfikacji systemu zarządzania w zakresie oceny ryzyka zgodnie
z polskimi (B ukalski 1999) i międzynarodowymi wymaganiami w tym zakresie (S ku za 1998).
Autor gorąco dziękuje Dyrektorowi Kopalni Węgla Kamiennego "Dębieńsko" w Czerwionee-Leszczynach mgr. inż . Januszowi Bajorskiemu oraz Głównemu Inżynierowi BHP
i Szkolenia mgr. inż . Zdzisławowi Kremeziowi za podjęcie decyzji umożliwiających
przeprowadzenie badań w kopalni oraz pracownikom Dzi ał u BHP oraz innych Działów
i Oddziałów kopalni w liczbie ponad l 00 osób za udział w badaniach.

Literatura
wdrażania Systemu Zarządzania Bezpiecze1istwem i Higieną Pracy w zakładach
górn iczych. Bezpiecz<'llstwo Pracy i Ochnma Środowiska w Górnictwie, Micsi<;cznik W yższego Urz<;du Górniczego, nr 6(58)/99.
Findeisen W., 1985: Analiza systemowa - p01btawy i metodologia, Pailstwowc Wydawnictwo Naukowe, Warszawa .
He bela A., 1994: Zahurzenia w realizacji procesu produkcyjnego oraz ich związki z hezpiecze1istwem pracy w kopalIliach wegla kamiennego, Zeszyty Naukowe AGH, Górnictwo, Zeszyt l , 1994.
Hcbda A., 1999: Ekonomiczne skutki wypadków przy pracy, Wiadomości Górnicze, nr 5/99.
Klctz T., 1993: HA ZOP and HA ZAN lden tyfying and Assessing Proces.\· !ndustry Hazard~, lnstitution of Chcmical

Bukaiski P. i in., 1999: Zas ady oceny

Engineers, Warwiekshire, UK.
Klctz T ., 1995: A n Engineer 's View o(!luman Error, lnstitution o f Chcmical Enginccrs, Warwickshire, UK.
Krzemień

S., 1992: TC'oretyczne pod1·tawy okrdlania miar stanu zagrożenia bezpieczelistwa w wyrobiskach górniczych ,
Zeszyty Naukowe Politcchniki Śląsk i ej, Górnictwo, Zeszyt 204, 1992.
Modarrcs M., 1993: Reliability and Risk Analysis, Marcel Dckkcr, Inc., New York- Basci-Hong Kong.
Skuza L., 1998: Co warto wiedzieć o 1yzy ku zawodowym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gda11sk.
Sobala J., Rosmus P., 1996: System zarządzania hezpiecze1istwem pracy w zakladach górniczych, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.

Sekcja III

587

School ofUnderground Mining 2000

A quantitative risk assessment metbod in a coal mine
Abstract

The need for occupational risk assessment is increasing in line with moditlcation in legał
regulations. The Decree ofthe Minister o f Labour and Socia! Policy and other newrui es impose
new responsibilities on companies in the scope of occupational safety. Regardless for binding
regulations , necessity of appłying on the job risk measurements results also from economic as
well as political and social aspects. In this paper a quantitative risk assessment method was
presented w hi ch base on a research at the min e on frequencies o f undesired events occurrences.
Results of the research are used in probabilities of industrial accidents całculations by application o f events tree models. The risk assessment implementation permits to meet the following
objectives:
- fulfilling by mine management the above mentioned duties imposed by the new regulations,
- the min e will obtain information on costs and losses connected with calculated size on the
job risk,
- the min e will become prepared for certification in occupational safety management in the
field of on the job risk analysis .

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmnej 2000, s. 589- 602
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System zarządzania bezpieczeństwem pracy w KWK "Anna" i spodziewane efekty
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Streszczenie
Od 1996 roku w KWK "Anna" realizowany był program wdrażania systemu zarządzania
bezpieczeństwem pracy. Spośród wielu propozycji systemowych rozwiązań przyjęty został system zarządzania opracowany w Głównym Instytucie Górnictwa, który jest zgodny z wymaganiami ustawodawstwa, polskiej normy [5] i "Zasadami oceny i wdrażania Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem i HigienąPracy w zakładach górniczych" [4]. Wdrażanie systemu miało 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 dokumentu bezpieczeństwa
i procedur postępowania, wprowadzenie podsystemu informacyjno-informatycznego, wykorzystanie analizy ryzyka do ograniczanie zagrożeń, certyfikacja systemu, doskonalenie zasad
funkcjonowania systemu.
Ukoronowaniem dotychczasowych prac wdrożeniowychjest certyfikacja systemu zarządza
nia bezpieczeństwem pracy w KWK "Anna", której dokonał zespół auditorów powołanych
przez organ nadzoru górniczego, w skład którego weszli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa.
l.

Wstęp

Kopalnia "Anna" należy do starszych kopalń w Polsce, bowiem jej początki sięgają roku
1832. Aktualnie prowadzona jest eksploatacja na poziomie l 000 m, który jest poziomem docelowym. Udokumentowane i udostępnione złoże oraz strategiczne plany pozwalają stwierdzić że
kopalnia w najbliższych latach, choć w nieodległej perspektywie jest w stanie prowadzić
opłacalną eksploatację. Złoże kopalni cechuje się znacznymi zaburzeniami geologicznymi, występowaniem zagrożenia tąpaniami oraz dużego realnego zagrożenia pożarowego. Stwarza to
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określone trudności prowadzenia kopalni zarówno w aspekcie ekonomicznymjak i bezpieczeń
stwa pracy. Warunki naturalne stwarzają więc duże zagrożenie wypadkowe, nawet z możli
wością wystąpienia katastrofy. Również prace profilaktyczne prowadzone dla kontrolowania,
minimalizowania czy wręcz eliminowania zagrożeń poprzez prowadzenie dodatkowych robót
w uciążliwszych warunkach zwiększają zagrożenie wypadkowe.
Stale obecna świadomość tych zagrożeń, świadomość skutków zaniedbań powodowała, że
sprawy bezpieczeństwa pracy w jak najszerszym słowa tego rozumieniu, miały zawsze charakter
priorytetowy. Wprowadzanie nowoczesnych, poprawiających bezpieczeństwo pracy maszyn
i urządzeń, systemów zabezpieczeń , to istotne działania, które to potwierdzają.
Kierując się dążnością do wykorzystania wszelkich form i metod pracy służących poprawie
bezpieczeństwa, włączyliśmy się w 1993 roku w realizację nowatorskiego wówczas projektu
współpracy polsko-duńskiej w zakresie organizacji i szkolenia grup bezpieczeństwa i komisji
bezpieczeństwa w zakładach pracy.
Tym też kierując się zdecydowaliśmy o podjęciu w 1996 r. w ścisłej współpracy z Głównym
Instytutem Górnictwa w Katowicach działań dla wdrożenia system zarządzania bezpieczeń
stwem pracy [5). Nie ukrywam, że na początku padały pytania o sens tych działań. Wszak prowadzenie różnorodnych form, doskonalenie metod pracy dla poprawy bezpieczeństwa pracy,
przyczyniły się do spadku ilości wypadków w latach poprzedzających. Upowszechnianie zasad
systemu przez częstsze kontakty, cykl wykładów pracowników GIG dla osób kierownictwa i dozoru wyższego , udział w naradach z całym dozorem , pozwoliły wyrobić przekonanie o celowości i słuszności wdrażania systemu. Znalazło to odzwierciedlenie w sformalizowaniu tych
działań w październiku 1997 r. , ustaleniu form i metod dalszego postępow ania, opracowaniu
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harmonogramu wdrażania z ujęciem auditu certyfikującego jako potwierdzenie o wdrożenia
tych działań.
Wspomniany wyżej spadek ilości wypadków w latach poprzedzających wdrażanie systemu
obrazują rysunki 1-2.
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Wynika z nich , że od 1992 roku utrzymuje się tendencja spadkowa zarówno w ilości zaisobiektywnego wskaźnika wypadkowościjakimjest ilość wypadków na 100 tys. przepracowanych roboczodniówek. Bolesnym jest fakt zaistnienia w 1996
roku wypadków śmiertelnych. Nie ukrywam tego przykrego faktu, chcę jednak podkreślić, że
nie był on decydującym w podjęciu wdrażania systemu choć branym pod uwagę. W 1996 roku
wskaźniki wypadkowości były w dalszym ciągu wysokie i mieliśmy świadomość że należy poszukiwać wszelkich innych form służących ich obniżeniu.
Życie potwierdziło słuszność obranej przez nas drogi. Podjęte cztery lata temu działania
mają bezpośrednie odniesienie do wprowadzanej obecnie nowelizacji do Prawa Geologicznego
i Górniczego, zgodnie z którą przedsiębiorca zobowiązany zostaje do rozpoznawania zagrożeń
związanych z ruchem zakładu górniczego i podejmowania środków zmierzających do zapobiegania i usuwania tych zagrożeń, w tym do oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego występującego w ruchu zakładu górniczego oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko.
tniałych wypadków jak i wielkości

2.

Założenia

systemu

Przyjęte zostało założenie, że wdrażany

cy powm1en
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w tym zakresie. Dlatego w trakcie wdrażania systemu wraz z jednostką konsultingową, Głów
nym Instytutem Górnictwa, ciągle analizowano te wymagania i dostosowywano do nich opracowywane elementy systemu. Wymagania te zostały ujęte w obowiązującej od lipca 1999 r. Polskiej Normie PN-N-18001 [5] oraz opracowanych z inicjatywy Wyższego Urzędu Górniczego
"Zasadach oceny i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakła
dach górniczych" [4]. Zgodnie z przytoczoną normą struktura systemu powinna odpowiadać
przedstawionemu poniżej schematowi postępowania.

Przegl4d

wykollywuy

kie=ctwo

ZaangliŻOwuie

kierownicttra oraz
polityka BHP

Planowanie
Sprawdzanie oraz
dzialania
koryguj4ce i
zapobqawcze

Rys. 3. Kluczowe elementy systemu zarządzania bezpicczct1stwcm pracy
Fig. 3. Kcy elemcnts ofthc work satcty management system

W pierwszym roku współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa w ramach wdrażania systemu, w kopalni przeprowadzona zostały badania ankietowe mająca na celu określenie postaw
osób dozoru jako lidera zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem [3). Ankieta ta była
jedną z form dokonanego przeglądu wstępnego, określającego istniejący w kopalni system
zarządzania bezpieczeństwem pracy i ustalającego cele do realizacji w ramach wdrażania systemu. W ankiecie udział wzięło 79 pracowników dozoru. Ze względu na udział w niej różnych
grup w zależności od stanowiska, łącznego stażu pracy, stażu pracy w dozorze i na aktualnym
stanowisku, grupę tą można uznać za reprezentatywną. Badania te unaoczniły istnienie wielu
obszarów z zakresu kształtowania bezpieczeństwa pracy, które należy rozwiązać w ramach
wdrażanego systemu zarządzania. Stwierdzone badaniami ryzykowne zachowania pracowników,jak np .:
- niezgodne z przepisami przebywanie i poruszanie się na trasach transportowych,
- przebywanie, poruszanie się i praca pod niezabezpieczonym stropem lub ociosem,
miały swoje odzwierciedlenie w statystykach zaistniałych wypadków. Związane to było miedzy
innymi z tym, że aż 22% dozoru preferowało w mniejszym lub większym stopniu zachowujących się ryzykownie pracowników.
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Również zastanawiająca

dla nas była stwierdzona badaniami postawa osób dozoru wobec
norm bezpieczeństwa. Zdecydowanie negatywną postawę deklarowało 3,8%
osób dozoru oraz 36,7% osób postawę umiarkowanie negatywną.
Na podstawie tych badań uznano, że we wdrażanym systemie główny nacisk należy położyć
na ocenę ryzyka określającą środki zapobiegające ryzykownym zachowaniom wszystkich pracowników z osobami dozoru włącznie.
obowiązujących

3. Ujęte systemem formy oceny ryzyka na poziomie kierownictwa kopalni i osób dozoru
Niezbędnym warunkiem skutecznego wdrażania systemu, było wyraźne i jednoznaczne zadeklarowanie kierownictwa gotowości do realizacji zadań wynikających z założeń systemu.
Znalazło to wyraz w powołaniu Zarządzeniem Dyrektora, Zespołu ds. Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Pracy, w tym Pełnomocnika- koordynatora systemu oraz Grupy Sterującej
złożonej z osób ścisłego kierownictwa kopalni. Została określona polityka kierownictwa wyraź
nie akcentująca priorytet spraw bezpieczeństwa i w jak najszerszym stopniu współpracę z przedstawicielami załogi. Polityka ta spisana w formie apelu do załogi o poniżej treści została
przekazana każdemu pracownikowi listem imiennym.

Do
Bezpieczeństwo

pracy i

załogi

efektywność

kopalni "Anna"

produkcji to

najważniejsze

cele jakie

możemy

wspólnie

zrealizować.

Bezpieczna praca to:
-

Twój codzienny powrót do domu,
pewniejsza przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny,
istotny czynnik jakości życia w nowoczesnym państwie,
zdecydowanie mniejsze koszty produkcji.
Bezpiecznąpracę

realizujemy przez:

wysoką świadomość

-

i odpowiedzialność kierownictwa, załogi i związków zawodowych
za sprawy bhp w naszej kopalni,
ciągłe szkolenie i dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy,
wzajemne pomaganie sobie, przekazywanie doświadczeń, na każdym stanowisku pracy,
przy każdej robocie,
przestrzeganie obowiązujących nas przepisów i zasad bhp.

Wyrażam zdecydowaną wolę działania

pracy w naszej kopalni.
od każdego z nas!

i

Parniętajmy jednak, że

współdziałania dla poprawy bezpieczeństwa
nasze bezpieczeństwo zależy przede wszystkim

Z górniczym

Szczęść Boże

Dyrektor Kopalni
Emestyn Kubek
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Zaangażowanie kierownictwa nie zakończyło się na spisaniu i rozesłaniu apelu. Zgodnie
z zasadami wdrażanego systemu i wymaganiami normy [5) "kierownictwo powinno wykazywać
silne i widoczne przywództwo oraz zaangażowanie w działania na rzecz bhp. Działania te powinny obejmować co najmniej udostępnianie niezbędnych zasobów do projektowania, wdroże
nia i funkcjonowania systemu zarządzania bhp, ustalanie i aktualizowanie polityki i celów bhp
w organizacji oraz przeprowadzanie przeglądów systemu zarządzania bhp". Zgodnie z powyż
szym cały dozór wyższy i średni kopalni został przeszkolony z zasad funkcjonowania systemu
oraz zasad prowadzenia oceny ryzyka. Pięć osób spośród dozoru wyższego ukończyło podyplomowe studia z zakresu zarządzania bezpieczeństwem pracy i na ich wiedzy oraz doświadcze
niu opieramy obecnie funkcjonowanie systemu w kopalni. Wszelkie obowiązki nałożone przez
system zostały spisane w postaci procedur postępowania [2), które w zwięzłej i przystępnej formie określają zakresy prowadzonej oceny ryzyka dla wszelkich działań w kopalni mających
wpływ na bezpieczeństwo pracy. W sumie zostało opracowanych 21 procedur postępowania odnoszących się do działań służących:
właściwemu udokumentowaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy:
l. Procedura pisania procedur i instrukcji opisujących system zarządzania
2. Procedura pisania instrukcji roboczych
3. Procedura prowadzenia oceny ryzyka
zapewnieniu właściwego zarządzania zasobami ludzkimi:
l. Procedura doboru pracowników
2. Procedura szkolenia nowoprzyjętych
3. Procedura podwyższania kwalifikacji
zapewnieniu właściwego rozwoju:
l. Procedura opracowania projektu technicznego eksploatacji
2. Procedura opracowania planu ruchu zakładu górniczego
3. Procedura opracowania dodatku do planu ruchu zakładu górniczego
4. Procedura opracowania projektu technicznego wyrobisk
zapewnieniu właściwego zaopatrzenia materialowego i doboru firm obcych:
l. Procedura doboru dostawców
2. Procedura doboru firm obcych
3. Procedura badań odbiorczych
zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie produkcji:
l. Procedura utrzymania urządzeń w stanie sprawności
2. Procedura prowadzenia prac o wysokim poziomie ryzyka
3. Procedura zgłaszania i identyfikacji zagrożeń
4. Procedura wprowadzania działań naprawczych
5. Procedura przeglądu stanu bezpieczeństwa
6. Procedura badań powypadkowych
zapewnieniu doskonalenia systemu zarządzania:
1. Procedura prowadzenia audi tu wewnętrznego
2. Procedura wprowadzania działań korygujących
Zgodnie z przytoczonymi procedurami postępowania :
a) Dyrektor Kopalni odpowiada za stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego;
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b) Pełnomocnik Dyrektora ds . Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy odpowiedzialny jest za:
- przygotowanie merytoryczne osób dozoru w zakresie zasad i metod prowadzenia oceny
ryzyka,
- nadzorowanie i egzekwowanie prawidłowości realizowania działań objętych procedurami postępowania,
- systematyczne analizowanie zapisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w celu inspirowania działań służących rozwojowi metodologii prowadzenia oceny ryzyka.
c) Kierownicy jednostek organizacyjnych kopalni, odpowiedzialni za postępowanie zgodne z procedurami systemu zarządzania, zobowiązani są każdorazowo do prowadzenie oceny
ryzyka, pod kątem podejmowania optymalnych decyzji mających wpływ na bezpieczeństwo
pracy.
d) Członkowie zespołów dokonujących oceny ryzyka winni znać i rozumieć ogólne zasady
oceny ryzyka i odpowiedzialni są za:
- umiejętne stosowanie tych zasad do ocenianego stanowiska pracy,
- poprawne określanie potencjalnych strat związanych z zagrożeniami występującymi na
stanowiskach pracy,
- umiejętność wskazań na konieczność odpowiednich działań związanych z eliminacją lub
zmniejszeniem ryzyka oraz oszacowania skuteczności tych działań,
- prawidłowe ocenianie swoich umiejętności i kompetencji i w razie potrzeby korzystanie
z pomocy ekspertów.
Jak już wspomniano na wstępie, zostało założone, że wdrożony system powinien podnieść
aktywność dozoru w kształtowaniu probezpiecznych postaw pracowników. Korzystając z doświadczeń innych kopalń (KWK "Borynia"), wspólnie z konsultantami z Głównego Instytutu
Górnictwa został opracowany komputerowy sieciowy program rapo~towania i ewidencjonowania zagrożeń. Program ten umożliwia szybką wymianę informacji w pionie i poziomie struktury organizacyjnej kopalni. Opracowany program oparty został o obowiązek pisemnego raportowania przez dozór wyższy wszelkich stwierdzonych w trakcie objazdów niprawidłowości
w pracy zakładu górniczego. Poprzez konieczność pisania raportów w postaci dokumentów
elektronicznych, równolegle stworzona zostaje baza danych, która jest podstawowym narzędziem pozwalającym koordynatorowi systemu oddziaływać na kształtowanie bezpiecznych
warunków pracy w zakładzie górniczym. Informacje i dokumenty uzyskiwane z programu posiadają bezpośrednie odniesienie do wszystkich procedur postępowania . Struktura podsystemu
przedstawiona została na poniższym schemacie (rys. 4).
Wdrożenie sieciowego programu raportowania zagrożeń spowodowało większe zaangażo
wanie osób dozoru wszystkich szczebli w bezpieczne prowadzenie robót i raportowanie o wszelkich odstępstwach. Sama świadomość tego, że raporty z objazdów są przez kogoś analizowane
i stanowią podstawę do prowadzenia okresowych przeglądów stanu bezpieczeństwa stanowić
zaczęła czynnik motywujący do szerszego niż do tej pory ujmowania zagadnień bezpieczeństwa
w sporządzanych raportach.
Winieta programu dostępna przez wszystkich użytkowników kopalnianej sieci komputerowej pokazana została na rys 5. Jak w i dać każda osoba dozoru jest w stanie wpisać raport z dokonanego obj azdu oraz posiada dostęp do informacji o stwierdzonych w poszczególnych oddziałach zagrożeniach. Pozwala to na lepsze niż dotychczas przygotowanie planu objazdu a tym
samym przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pracy.
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Rys. 4. Struktura sieciowego programu raportowania i analizy
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Fig. 4. Structure o f the computer nctwork reporting system

Rys. 5. Menu programu dostl(pne dla
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Fig. 5. Program menu achieved by all users
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Jak to wynika z rysunku 6, koordynator systemu posiada duże możliwości w zakresie aktywnego oddziaływania na kształtowanie bezpieczeństwa pracy w kopalni. Przede wszystkim
jest w stanie codziennie infonnować kierownictwo kopalni nie tylko o zaistniałych wypadkach
lecz także o wszelkich stwierdzonych w trakcie kontroli i objazdów nieprawidłowościach

MENUKOORDYNATORA
PODGI.JIDAAPORTU Z: OB.U\ZDU

l-ISTA TRAS

Rys. 6. Menu programu

dostępne

dla koordynatora systemu

Fig. 6. Program menu aehieved only by system eo-ordinator

mogących być w przyszłości przyczyną zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń. Analiza zgromadzonych w pamięci komputera danych pozwala na bieżąco czuwać nad dotrzymywaniem
terminów usuwania stwierdzonych zagrożeń oraz sortować zawarte w bazie danych informacje np. według rodzajów stwierdzonych zagrożeń czy zaangażowania poszczególnych osób
w wychwytywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa pracy. Informacje takie tworzą inny wymiar
dokonywanych okresowo przeglądów stanu bezpieczeństwa w kopalni i często umożliwiają
po dejmowanie już na etapie planowania działań zapobiegających powtarzaniu się tych zagrożeń.

4. Ujęte systemem formy
pracowników

przeglądów

stanu

bezpieczeństwa

i oceny ryzyka na poziomie

Efektywność systemu zarządzania bezpieczeństwem zależnajest od stopnia zaangażowania
w kształtowanie probezpiecznych postaw wszystkich członków załogi zakładu górniczego, od
dyrektora po szeregowego pracownika. Jedną z form kształtowania takiego zaangażowania jest
włączenie pracowników w tworzenie podstawowych dokumentów systemu jakimi są wszelkie
instrukcje bezpiecznego wykonywania prac. W ramach systemu została opracowana i wdrożona
"Procedura sporządzania instrukcji ramowych, stanowiskowych i roboczych".
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Głównym celem procedury jest z jednej strony zapewnienie jednolitości formy oraz układu
instrukcji ramowych, stanowiskowych i roboczych dla przejrzystego i pełnego ujęcia ich treści,
a z drugiej strony włączenie w ich opracowywanie jak najszerszych kręgów pracowniczych.
Procedura przedstawia zasady i chronologię opracowywania oraz kontroli instrukcji ramowych, stanowiskowych i roboczych oraz sposoby ich identyfikowania, nowelizowania, sprawdzania, zatwierdzania i ewidencji jak i ustalania odpowiedzialności osób realizujących i nadzorujących czynności objęte instrukcjami.
Kolejną formą angażowania pracowników w sprawy bezpiecznego funkcjonowania zakładu
górniczego jest ich szeroki udział w prowadzeniu przeglądów stanu bezpieczeństwa w zakładzie . Dostrzeżona została istotna rola jaka w tym zakresie może być udziałem zakładowej
społecznej inspekcji pracy. Została opracowana "Procedura prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa" zawierająca między innymi zapisy regulujące prowadzenie aurlitów bezpieczeń
stwa na stanowiskach pracy przez społecznych inspektorów.
W procedurze prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa przedstawiono zasady prowadzenia przeglądów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy i stanu bezpieczeństwa na
stanowiskach pracy oraz odpowiedzialności i kompetencje osób realizujących i wdrażających
postanowienia wynikające z niniejszej procedury.
Procedura obejmuje bieżące i okresowe przeglądy stanu bezpieczeństwa prowadzone przez
kierownictwo zakładu górniczego na podstawie analiz:
raportów wypadkowych,
raportów z objazdów dozoru,
raportów z auditów,
raportów społecznej inspekcji pracy,
raportów kontroli zewnętrznych prowadzonych przez jednostki nadzoru państwowego
WUG, OUG, PIP, PIS,
- wniosków poprawy warunków pracy zgłaszanych przez pracowników.
W procedurze podkreślono rolę Zakładowej Społecznej Inspekcji Pracy, która zobowiązana
jest do przeprowadzania planowych przeglądów stanu bhp na stanowiskach pracy. Oddziałowi
Społeczni Inspektorzy Pracy przekazują informacje do Zakładowego Społecznego Inspektora
Pracy, który o stwierdzonych zagrożeniach infonnuje Pełnomocnika.
W ramach wdrażania zasad systemu przeprowadzono szkolenia dla Oddziałowych Społecz
nych Inspektorów Pracy na temat: Teoria i praktyka przeglądu stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy w zakładzie górniczym.
Szkolenie obejmowało :
- wykłady na temat:
- zasad funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w kopalni węgla
kamiennego,
- roli kultury pracy i wpływu czynnika ludzkiego na stan bezpieczeństwa,
- celów i zasad prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy.
warsztaty praktyczne w zakresie:
- wyszukiwania niezgodności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracy,
- prowadzenia i dokumentowania przeglądu stanu bezpieczeństwa.
Każdy z przeszkolonych społecznych inspektorów pracy otrzymał instrukcje prowadzenia
przeglądów według poniższego wzoru.
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przeglądu

stanu

bezpieczeństwa

l. Zaplanowanie przeglądu
- ustalenie harmonogramu prowadzenia przeglądów stanu bezpieczeństwa obejmującego
wszystkie stanowiska pracy na oddziale i daty prowadzenia przeglądu,
- opracowanie listy pytań w oparciu o wyszczególnione kategorie zagrożeń ,
- zaznajomienie z harmonogramem przeglądu wszystkich pracowników oddziału (np.
w trakcie cotygodniowych pouczeń BHP).
2. Prowadzenie przeglądu
obserwacje warunków BHP na stanowiskach pracy,
prowadzenie rozmów z pracownikami,
ustalanie nieprawidłowości i odstępstw od warunków bezpiecznej pracy,
sporządzanie notatek.
3. Sporządzenie raportu z przeglądu
- wypełnienie "Formularza raportu z przeglądu stanu bezpieczeństwa"
- przekazanie wypełnionego "Formularza raportu ..." do Zakładowego Społecznego
Inspektora Pracy.
Kopalnia Węgla Kamiennego ,.Anna"
Kategorie oceny stanu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

Kategoria B
pracowników

Kategoria A
Reakcje pracowników
A l. Na stosowany sprzęt ochrony osobistej
występujące zagrożenia

A2. Na
A3.

Lekceważenie

przepisów przez współpracowników

i osoby dozoru
A4. Ryzykowne zachowania pracowników i osób dozoru

Zagrożenia

B l. Uderzeniem
B2.

(skałą, narzędziem,

Spadnięciem

itp.)

(z pomostu, drabiny itp.)

B3. Pochwyccniem
B4.

Przeciążeniem

B5 .

Porażeniem prądem

elektrycznym

B6. Czynnikami szkodliwymi
B7.

Poślizgnięcie

B8. Kontakt z ruchomymi elementami
Kategoria C
Stosowany sprzęt ochrony osobistej
C l . Oczu i twarzy

Kategoria D
i wyposażenie

Narzędzia

D l . Czy narzędzia są właściwe do wykonywanej pracy ?

CZ.

Słuchu

C3.

Głowy

DZ. Czy narz<;dzia są stosowane właściwic i w sposób
bezpieczny ?

C4.

Rąk

D3 . Czy stan techniczny narzędzi jest prawidłowy?

i ramion

C5. Stóp i nóg
C6. Dróg oddechowych
C7.

D4. Czy zabezpieczenia (blokady, światła ostrzegawcze,
zapory itp.) są właściwe i wystarczające?

Kręgosh1pa
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Kategoria E
Procedury, instrukcje, technologie, uprawnienia
El. Czy

istnieją wymagane

instrukcje i technologie?

E2. Czy jest możliwe bezpieczne wykonywanic pracy
wg . istniejących instrukcji i technologii ?
E3 . Czy instrukcje i technologie są zrozumiałe dla
pracownika którego dotyczą?
E4. Czy istniejące instrukcje i technologie są przestrzegane
na stanowiskach pracy?

Kategoria F
Porządek

F l . Czy utrzymywany jest porządek na stanowiskach
pracy?
F2. Czy utrzymywany jest porządek w rejonie?
F3. Czy utrzymywanie porządkujest egzekwowane?
F4. Czy utrzymywane są w stanic bezpiecznym drogi
dojścia do rejonu i w rejonie?

ES. Czy ograniczenia zagrożeń i uciążliwości
na stanowiskach pracy są wystarczające?
E6. Czy pracownicy posiadają wymagane uprawnienia?

5. Podsumowanie - spodziewane efekty
Wdrażanie systemu jest dodatkowym, dobrowolnym "obciążeniem" pracowników kopalni.
Z tego względu istnieje pokusa odchodzenia od przyjętych rozwiązań systemowych i postępo
wania "po staremu". W celu uniknięcia takich reakcji system podlega certyfikacji. Celem certyfikacji jest potwierdzenie zgodności systemu z wymaganiami. Sposób prowadzenia certyfikacji
systemu został opracowany i jest stosowany przez Komitet Techniczny ds. certyfikacji systemu
zarządzania bezpieczeństwem pracy przy Głównym Centrum Bezpieczeństwa Górniczego.
Certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w KWK "Anna", dokonał
w listopadzie 1999 r. zespół auditorów powołanych przez organ nadzoru górniczego, w skład
którego weszli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa.
Należy tutaj podkreślić, że udzielony KWK "Anna" certyfikat o wdrożeniu systemu w zakresie stopnia podstawowego (rys. 7) stanowi jedynie potwierdzenie faktu, że został zakończony
pewien etap prac wdrożeniowych, oznaczający: opracowanie, udokumentowanie i wdrożenie
w różnym stopniu zaawansowania podstawowych zasad i narzędzi do zarządzania bezpieczeń
stwem pracy. Nie daje to oczywiście gwarancji natychmiastowej, radykalnej poprawy stanu bezpieczeństwa w kopalni. Dlatego we wszystkich wypowiedziach podkreślamy, że certyfikat nie
jest parasolem ochronnym przed wypadkami i niebezpiecznymi zdarzeniami. System zarządza
nia oparty o analizę ryzyka ukierunkowany jest przede wszystkim na kształtowanie probezpiecznych zachowań, a wiąże się to niejednokrotnie ze zmianąmentalności pracowników kopalni.
Liczymy na to, że wdrożenie systemu oprócz korzyści "humanitarnych" związanych z uniknięciem wielu ludzkich nieszczęść, przyniesie nam w przyszłości również inne korzyści, w tym
wymierne efekty ekonomiczne.
Wdrażając system, wyprzedziliśmy wymagania legislacji w zakresie wdrażania zasad oceny
ryzyka. Opracowaliśmy Księgę Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy, która w swej formie
i strukturze odpowiada wymaganiom stawianym Dokumentowi Bezpieczeństwa (1].Posiadanie
przez każdy zakład górniczy Dokumentu Bezpieczeństwa będzie obligatoryjne od przyszłego
roku.
Od stycznia 1999 r. obowiązuje nowy, zreformowany system ubezpieczeń społecznych,
zgodnie z którym zakłady pracy zobowiązane zostały do płacenia składki na ubezpieczenie wy-
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Rys. 7. Przyznany kopalni certyfikat o

wdrożeniu

systemu

Fig. 7. Awarded Certificate
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padkowe. W 2000 r. składka bazowa jest jednakowa dla wszystkich branż i wynosi I ,62% podstawy wymiaru, lecz od 2001 r. ma zostać zróżnicowana w granicach od 0,40 do 8, 12%
podstawy wymiaru. Nie jest bez znaczenia dla naszej kopalni obniżenie kategorii ryzyka gdyż
umożliwi to poprawę naszej kondycji finansowej a tym samym podniesie efektywność działania
w warunkach gospodarki rynkowej.
Mamy świadomość, że wdrażając zasady systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy jesteśmy na początku drogi wiodącej do efektywniejszej poprawy bezpieczeństwa pracy a na
efekty konsekwentnie prowadzonej analizy ryzyka nie będziemy musieli długo czekać.

Literatura
[l] Brodziński S., 1995: Dyrektywa górnicza Unii Europejskiej. Bczpicczcóstwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 4.
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[3] Martyka .J., 1996: Analiza socjologiczno- psychologiczna probezpiecznych postaw dozoru wyższego i sztygarów
oddziałowych w KWK ,.Anna". Praca badawczo-usługowa Głównego Instytutu Górnictwa
[4] Migda J. i in., 1999: Zasady oceny i wdrażania Systemu Zarządzania Bezpiecze1zstwem i Higieną Pracy w zakła
dach górniczych. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie, nr 6.
[5] Polska Norma PN-N-18001: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. Polski Komitet
Normalizacyjny, Warszawa lipiec 1999.
[6] Sobala J., Rosmus P., 1997: System zarządzania bezpieczeństwem pracy w zakładach górniczych. Główny Instytut
Górnictwa.

The safety management system implemented Collierie "Anna"principles and espected advantages
Abstra et

Since the year 1996 in Colliery Anna was implemented the safety management system. From
the propositions of safety management [l, 3], the system developed in the Central Mining Institute [3] was approved by co liiery management and staff of co liiery and is being implemented into
mining practice. Management system is agreed internationallaw regulations and the the Polish
Standard. The basie metbod of co-operation realised by GIG for implementation of system is
consulting, aimed mainly on:
the proper sa fety policy o f the management and its propagation among the staff,
creating the structure o f the system adequate to the min e 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 audi ts of safety and specification on their basis the rectified activities.
In November 1999, after three years ofimplementation, safety management system was
successful certified in the Colliery "Anna". Certification was made by auditors team from
State Mining Authority and Central Mining Institute.
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Legał

requirements for assessment of risk and implementation of safety
and health management system in Anstralian mining industry

Słowa

kluczowe

Risk- safety management system - legislation - change- certification
Abstra et

Increasingly more stakeholders in mining industry realise that traditional ways ofmanaging safety in the mining industry can not be sustained. Initiatives taken by various States resulted in the implementation or development modern mining legislation. The reason for
change froni''prescriptive to performance based legislation is given. Mining legał framework
in Australia is presented. States representative legał requirements for risk assessment and
implementation of safety and health management system are described in this paper. The
Queensland and New South Wales requirements are presented in detail. Experience with the
development and implementation of risk management and safety and health management
systems is also described.
l. Setting a scene for change
lt is generally agreed that to achieve safe work practice the organisational and its subordinate

safety culture must change. Updating of older technology or implementing new engineering solutions is not enough any more. S uch improvements, after reaching certain level, have had some
permanent impact on safety performance. However, their business and technological advantage
is rarely permanent. Our sustainable advantage is mostly to come from how we equip and manage our empłoyees ... (Karpin 1995). Escałating competition and oscillating commodity prices
exert pressure at everybody's cost. Such circumstances require dynamie approach to address
łagging safety issues.
According to a recent Anstralian Minerał Councił survey (Minerał Council of Australia
1999), on average 25 fatalities occurred in the mining industry each year during łast ten years.
The industry Lost Time Injury Frequency Rate shows consistent improvement for the same
period but it has łevelled off at approximateły 15. Asidefrom the personał cost of accidents or
incidents, the cost to the industry is signif!cant. The Health and Safety Executive in UK estimated that ratios of insured to non-insured co sts vary between l :8 and l :36.
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For the newmillennium there is a need to create a working environment where all employees
are involved and committed to the business success oftheir organisation. This however, requires
a break with traditional set of values and beliefs. lt will require change in the workplace culture.
Holistic, systematic, and systemie approach to the management ofrisks is the most tolerable
solution so far. One, however, must remember, the holistic risk management can only worki f efficient and effective safety management system is implemented and made work. lt became
obvious that a modem leader and critical mass of employees are required to trigger a proper implementation of a sa fety management system and to maintai n its momentum. They unfortunately
still need to be supported by constructively structured relevant legislation. For modem organisation to survive in the newmillennium they must modify the pace of change and comfort zone.
2. Overview o f the mini ng

legał

framework in Australia

The legał framework in Australia, generally, is divided into two categories Generał Criminal
and Common Law Liabilities. Generał Criminal framework relates to the statutary legislation in
the form of:
Ac ts,
Regulations,
Codes o f Practice, and
Guidelines.
Common Law is based on duty of care principles. The duty of care principles stipulate "practicability and reasonably foreseeable" concepts that are developed onrisk premises (Sleziak 1997).
Acts are passed to regulate mining safety in a generał way- by stating broad objectives, duties, and providing necessary mechanisms to enable enforcement of Regulations.
Safety in miningand extractive industries in Australia is govemed by different framework of
legislation. The Acts vary from State to State in detail and substance due to diversified nature o f
the miningand extractive industries. In leading mining states (Western Australia, Queensland,
and NSW), this framework was often very technical. To remedy such an issue, Queensland and
NSW passed modem mining legislation in 1999 and they are descried below. Occupational
Health and Safety A et and Regulations that apply to the rest of industry regulate mining operations in Tasmania and South Australia. In some other states the legał framework is still licence
management orientated.
Acts are usually supported by extensive regulations except where safety case system, safety
management, or risk management system bas been introduced and the detailed regulations repealed such as Health and Safety Regulations for a Large Open Cut Brown Coal Mines in Victoria
or federal petroleurn Regulations. The extensive regulations usually cover the folłowing generał
areas o f min e safety:
plant and equipment,
- ventilation,
- transport,
hoisting,
blasting,
dangerous substances, and
generał safety.
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Codes of Practice provide practical guidance to employers, self-employed people, employees, designers, manufacturers, importers, suppliers or any other persous w ho may be under an
obligation by or under an Act. They are a practical guide as to.how to meet specific requirements
required by regulations. A code of practice does not have the same meaning and legał force as regulations. Failure to comply with a Provision of an approved code of practice is not in itself
a breach ofthe Act. Respective Ministers approve codes ofPractice.
Guidelines are practical guides for everybody in the business to meet the expected standards
ofwork practices. They are issued by Inspectorates, other govemment, or semi-govemment bodies .
During last seven years attempts have been made by States to rationalise their respective mining legislation and to incorporate safety management system or risk management.
2.1. Mine Sa fety Legislation in NSW
The Occupational Health and Safety Aet is the principle safety Act w hi ch applies to all industries. Mining legislation is associated legislation to this Act. The Act puts in effect generał duty
o f care provisions - employers are required to take reasonable care of their employees - o f
Lord Robens' recommendations (Lord Robens Committee 1972).
The coal mining is covered by the Coal Mines Act 1999 with three Regułations , a Coał Mines
(Generał) Regulation 1999, Open Cut Regulation, and an Underground Regulation. Mines
lnspection A et 190 l covers non-coal mining. The Generał Rule 1999 Regulations are the regulations under the Act.
The Coal Mines (Generał) Regulations 1999 have the following revised provision in relation
to safety management and risk management:
- An owner of a mine or cleelared plant must ensure that risks to health and safety at the mine or
plant are regularly assessed and that identified risks are dealt with in the following order of priori ty:
a) eliminate,
b) eontroi the risk at its source,
c) minimise the risk by means that include the design o f safe work systems,
d) in sofaras the risk remains, provide for the use ofpersonal protective equipment,
having regard to what is reasonable, practicable and feasible, and to good practice and the exercise of due diligence.
- A mine manager must, within six months after the commencement of this Regulation,
prepare a mine safety management plan for the mine.
- The mine safety management plan must include summaries o for references to:
a) all rules and schemes made or prepared under the Act and the Regulations,
b) all systems developed and implemented under the regulations,
c) all codes, standards or guidelines applied to the mine, and
d) all standards o f mechanical and electrical engineering practice established by the mine
manager.
- The mine safety management plan must be documented.
- A defect management system to identify and deal with defects that may affect the safety
of electrical and mechanical equipment or cleelared plant must be developed and implemented
within six months after commencement of this Regulation.
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A defect management system mus t provide for the prevention, the recording o f the details
o f any defect and recording of any action taken to remedy a defect.
- Employees' representatives who possess appropriate skills, knowledge and experience,
must be consulted regarding (and given an opportunity to participate in) the development ofa defect management system.
2.2. Mine Sa fety Legislation in Victoria
Minerał Resources Development Act and associated Minerał Resources Health and Safety
Regulations and Health and Safety Regulations for a Large Open Cut Brown Coal Mines are the
principle legislation under which metalliferous and coal mines operate. With respect to the
extractive industries the Occupational Health and Safety Act 1985 bas the primacy. The Health
and Safety Regulations for a Large Open Cut Brown Coal Mines and proposed Extractive Industries Development Regulations are based on the risk management principles.
The most explicit features ofthe current Regulations for three brown coal mines -producing
about 55 millian tons o f coal - are:
- The manger must prepare a health and safety policy which:
a) identifies, assesses and prioritises safety hazards and risks at the work-site; and
b) through consultation with persans working at the mine-site, defines a health and safety
plan which indudes provision for:
• the identification and eontroi of sa fety hazards, risks , and ongoing evaluation of the
eontroi measures; and
• mechanisms, procedures, responsibilities and organisation for the implementation and
management o f the policy.
- The manager must submit copies ofthe plan to the inspector.

2.3 . Mining Safety Legislation in Queensland
The Queensland legislation is discussed herein in detail because of its most advanced approach to
embracing safety management and risk management. The structure of the legislation consists of principal Acts, the Coal Mining Safety and Health Act 1999 and the Mining and Quarrying Safety and
Health Act 1999, subordinate Regulations and non-mandatory standards/guidelines. Although standards and guidelines are not mandatory, health and safety obligations can be met by following methods contained in these standards or guidelines. Ifthey are not followed and there is an accident, then
the onus is on the operator or senior executive to demonstrate that the altemative metbod adopted manages the risk equally or better than the way stipulated in the standard or guidelines.
Following Lord Robens recommendations, the Act spreads risk and safety management obligations throughout all levels in the organisation - form the mine holder to the supplier. The
specific features o f the modem provisions o f the Coal A et are:
- One ofthe objects ofthe Aet is to require that the risk o f injury or illness to any person resulting from coal mining operations be at an acceptable level.
- The object ofthe Act is to be achieved by numerous ways, three ofthem are:
a) providing for safety and health management system at coal mines to manage risk effectively;
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b) making regulations and recognise standardsto require and promote risk management and
control; and
c) providing for inspectors and others officers to monitor the effecti veness o f risk management and controls at coal mines, and to take appropriate action to ensure adequate risk management.
For risk to be at an acceptable level, it must be within acceptable limits and as low as reasonable achievable. To decide whether risk is within acceptable limits and as low as reasonably
achievable, the Iikelihood ofinjury or illness arising out ofthe risk and the severity ofthe injury
or illness must be considered. To achieve acceptable level ofrisk, the Act requires that management and operating systems must be put in place. The Act provides that the safety management
systems must incorporate risk management elements and practices appropriate for each coal
mine to:
a) identify, analyse, and assess risk,
b) avoid or remove unacceptable risk,
c) monitorlevel ofrisk and address consequences ofretained residual risk,
d) review the effectiveness o f risk eontroi measures, and to take appropriate correcti ve and
preventive action, and
e) mitigate the potential adverse effects arising from residual risk.
I f there is an unacceptable Ie vel o f risk atthemin e the A et requires that persons be evacuated
and an action to be taken to reduce the risk to an acceptable level. The action taken may include
stopping the use of specified plant or substance. Such action may be taken by the operator, the
s ite senior executive, industrysa fety and health representative, s ite safety and health representative, employee, inspector, or inspection officer. Subject to provisions o f the A et, a person discharges his obligation by adopting and following a way stated in Regulations, standards, or
guidelines or by adopting or following another way that achieves a level o f risk that i s equal to or
better than the acceptable level. However, the person discharges his obligation in relation torisk
only ifthe person takes reasonable precautions, and exercises proper diligence, to ensure the obligation is discharged.
2.3.1 Stakeholders obligation
In generał, any employee or other person at the mine has the following obligations in relation
to the mine safety management system and risk management:
a) not to expose anybody to an unacceptable level ofrisk;
b) to ensure, to the ex tent ofthe responsibilities and duties allocated to hi m, that anything under his eontroi or leadership is conducted in a way whi ch does not expose anybody to an unacceptable level of risk;
c) to the extent of his involvement, participate in and to confonn to the risk management
practices ofthe mine.
The holder of the min e mus t:
a) ensure that the site senior executive for the mine develops and implements a safety and
health management system for the mine;
b) prepare and implement principle hazard management p l ans;
c) establish through the operator asafety and health management system for the mine.
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The coal mine operator has the following obligations:
a) to ensure the risk to employees is at an acceptable level;
b) to ensure that the s ite senior executive w ho is appointed forthemin e develops and implements the safety and health management system;
c) to audit and review the effectiveness ofthe safety and health management system to ensure the risk to employees and others is at an acceptable level;
d) to provide adequate resources to ensure the implementation and effectiveness of the safety and health systems.
A senior executive has additional, to the coal mine operator obligations, obligations:
a) to ensure the risk from any plant or substance provided by him for the perfonnance of
work by someone other than the senior executive's employees is at an acceptable level ;
b) to provide for adequate planning, organisation, leadership and eontroi of coal mining
operations;
c) regular monitoring and assessment ofthe working environment, work procedures, equipment, and installations at the mine; and
d) appropriate inspection of each workplace at the mine including, where necessary, pre-shift inspections.
Contractors, designers, manufactures, importers, and suppliers of service, plant, and substances have obligations to ensure that the risk to employees and other persons from provided
service, plant, or substance is at an acceptable level including testing, examination, and provision
o f information.
2.3.2 Safety and health management system
A safety and health management system is a system that incorporates risk management element, obligations, and practices that ensure the safety and health of persons who may be affected
by coal mining operations. l t m ustbean auditable documented system that formspartofan overall management system including practices, processes structures, and resources for developing,
achieving, reviewing, and maintaining asafety and health policy.
The system must be adequate and effective to achieve an acceptable level ofrisk by:
defining the coal mine operator' s safety and health policy,
- containing a plan to implement the policy,
- stating how the coal miningoperator intends to develop the capabilities and mechanis1ns
to achieve the policy,
- including principle hazard management plans and standard operating procedures,
- containing a way of
a) measuring, monitoring, and evaluating the performance of the system;
b) taking the action necessary to prevent or correct matters that do not eonform to the system.
- containing a plan to regularly review and continually improve the system so that risk to
persons at the mine is at the acceptable level,
- incorporating mechanism for immediate review o f the system if a significant change to
coal mining operation is planned.
The principal hazard management plan must identify, analyse and assess risk associated with
principle hazards. The plan includes also standard operating procedures and other measures to
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eontroi risk. The site senior executive must give a copy ofthe system and the plan to the employees who can be affected by requirements ofthe system or plan.
3. Certification

Currently, most legislation contains provisions requiring certification o f personnel for specific functions. It is now being questioned as independent accredited providers deliver training
and competency assessment.
Certification of any system by the govemment implies that the govemment takes som e responsibility for the future outcomes that rnay result from the implementation of a system. There is
no intention to certify safety management systems except. Prevailing philasophy on this matter
in Australia is based on the following:
- those who create hazard are responsible for its control;
- hazard creator and a person exposed to hazard are in the best position and are most motivated to find the best hazard eontroi measure;
- it i s practically impossible to develop, implement and keep up to date relevant procedures
and processes d ue to a dynamie nature of economic and political systems as well as teclmical, organisational and mining conditions;
- govemment does not want, and should not on public behalf, take responsibility for
wrongs over which it does not have direct control.
Some legislation such as federal petroleum, NSW or Victorian (for brown coal mines) have
provisions that require either a mine operator or senior site executive to submit within specified
time, in most c as e six months, asafety and health management system or a mine safety and health
plan to the inspector for endorsement or to demonstrate the existence o f a continually improving
system for the ongoing management of hazards and risk. In the Westem Australia mines are
required to submit a plan outlining the key hazards and risks associated with the design o f the
operation for assessment by the regulator.
Notwithstanding the fact that opinion in this regard is divided, it is well known that a forma!
certification can not be practically justified. To set up a proper administrative system will require
a large bureaucracy and costs to manage it. Above al!, There is no evidence that certification of
safety and health management system will provide safer work environment.
4. Role of minio g regulations

Govemments have played a key role in regulating mining occupational health and safety for
almost l 00 years. The history of numerous mining disasters, some practices and perceptions that
still have strong links to the past, and mining inspectors role in mining safety have impacted on
the nature o f mining regulations.
Increased reliability of the technical systems, rap id change in a way of doin'g business, and increase corporate accountability for occupational health and safety have lead to decisions across
Australia to perfonnauce based regulations. Recently the Mine Safety Taskforce formed by
Ministers during the Anstralian New Zealand Minerais and Energy Council issued a discussion
paper titled "Realising aSafety and Health Mining Industry- Paper l - Objectives". In the
paper the role of govemment and role o f regulations are being questioned. Topi es such as en forSekcja III
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cement, investigation, persuasion, set standards, audi t, verification, and educations a re presented
for open discussion.
Regardless of personał, c u!tura! preferences, and resistance to change, the role ofprescripti ve
regulations has decreased to alevel that makes them practically obsolete. Increasingly the large
companies realise that safety perfonnance depends largely on them and the human factor. Codes
of Practice gaining more profound role and management of change best practice concepts are
now being advocated.
5. Observations and comments

A formally defined safety and health management systems have been implemented on some
mines for at least 6 years. In other forms, safety and health systems have been working in the mining industry for decades. They have been implemented regardless o f existing legislation, som e
mines have tried numerous safety and health managementsystemsin an attempt to improve their
safety performance. Generally, their impact on the safety performance has been rather limited.
Three fundamental reasons for it are:
l. Safety and health management system has not been well defined and understood.
2. Risk management element was not incłuded in initial attempts.
3. Relationship between accountability, responsibility and authority has not been properly
established.
Moreover, from experience and research it is known that:
integrated approach to the risk management is an absolute requirement;
- risk management is the principal element of any safety and health management system;
- serious limitations in proper use ofthe implement risk management are
a) lack of employee's ability to recognise hazard; or
b) Jack of employee 's ability to take necessary steps to elimina te recognised hazard; or
c) lack ofmotivation for employee to actively seek and eliminate hazards.
- hnplemented safety and health systems had given employers false sense of security
(Royal Commiss ion into Longford Disaster 1999). Too much emphasis was put on preparing documents than proper and practical implementation;
- proper implementation of safety and health management system is the critical step that
has been grossly overlooked;
- cultural chan g e ha s not been part o f the implemented system s;
- implemented so far health and safety management systems have resulted in a limited improvement in the safety perfonnauce because:
a) elements or sub-systems ofthe implemented systems were poorly understood across the board;
b) they were incorrectly or freely interpreted leading to wrong emphasis, or timing, or conflict
between costs to eliminate hazard and costs to implement cheaper way under proposed system;
c) implemented systems were not moditied to fi t specific safety needs of a min e;
d) in fact, they were culturally misfitted;
e) by large, systems were introduced by outside consultants and they have been loosing relevance aftera few years because they were seen as a futile exercise initiated by management to
obtain a certificate;
f) limited number of employees were involved in such implementation.
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The system theory has been successfully applied to the analysis of accidents. The end-point
of this analysis must be the culture of a min e, see Fig. l, because one mus t fin d out wha t has influenced failure ofthe system's element( s). Traditionalły, the starting-point was somewhere between exposure and som e elements of the sa fety management system.
However, when developing or implementing a safety and hea1th management system, the
culture of a mine andlor holding company must be the start-point of the development and implementation process, see Fig. 2. Culture ofa mine impacts on or governs the quality and nature
of e1ements ofthe system and m indset of emp1oyees. Management o f chan ge proces s, see Fig. 3,
must be implemented to ensure that the right system, for the right reason, at the right time, of
right elements, is deve1oped and implemented by the right project manager. The safety and
health management system, if properły deve1oped and implemented, mus t ensure achievement o f
three objectives:
l) quality o f correct decision to act;
2) efficient and effective eontroi o f the action taken; and
3) quality of recommended improvements.
lf one ofthose objectives is not met, the tota1 prevention ofaccidents can not be achievedrea1ity gap between warning and dai1y experience can not be closed~
While developing and implementing a safety management system a holistic, systemie and
systematic approach is essential. It is multi-dimensiona1 approach which indudes various
aspects of project management, system engineering, system theory, risk theory, change management, organisationa1 behaviour, organisational culture and climate, human behaviour, and
psychology.
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Prawne wymagania dla oceny ryzyka i wdrożenia systemu zarządzania
bezpieczeństwem i higieną pracy w australijskim przemyśle górniczym
Streszczenie
Coraz większa liczba pracodawców w przemyśle górniczym dochodzi do wniosku, że tradycyjny sposób zarządzania bezpieczeństwem pracy w przemyśle górniczym nie może być
dłużej utrzymany. Inicjatywy podejmowane przez różne stany w Australii skutkują w stosowaniu i rozwijaniu nowoczesnych przepisów górniczych. W referacie przedstawiono powody
zmian w przepisach górniczych od przepisów bazujących na nakazach do przepisów bazujących
na ocenie wykonawstwa oraz ogólne zasady prawa górniczego w Australii. Przedstawiono również prawne wymagania stanowe dla oceny ryzyka oraz wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, przy czym szczegółowo przedstawiono te wymagania dla Stanu
Nowa Południowa Walia i Stanu Quinsland. Referat opisuje również doświadczenia zdobyte
przy wdrażaniu systemów zarządzania ryzykiem oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną
pracy.

Sekcja IV
Drogi obniżenia kosztów wydobycia
w kopalniach
Section IV
Ways of output costs reduction in mines

--.....,

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 617-626
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NSW S.A. KWK Czeczot!, Wola

System sterowania surowym urobkiem jako element strategii obniżania
kosztów wydobycia węgla
Słowa

kluczowe

Zarządzaniejako.fcią-

selektywne wydobycie- elastyczno.fć odstawy- kontrola jakości

Streszczenie
Rosnąca

konkurencja na rynku paliw jest czynnikiem wymuszającym działania w zakresie
kosztów oraz podwyższania jakości i ilości oferowanych produktów. Opracowanie
przedstawia sposoby obniżania kosztów, tworzenia systemu zarządzania jakością oraz ściśle
związanej z nim kontroli jakości produkcji. W opracowaniu przedstawiono również pierwszy
w Polsce przystosowany do pracy w warunkach dołowych popiołomierz podtaśmowy oraz sposób jego praktycznego wykorzystania w systemie kontroli jakości. Wszystkie przedstawione
w opracowaniu problemy oraz rozwiązania oparte są na własnych doświadczeniach kadry inży
nieryjno-technicznej KWK "Czeczott".
obniżania

l.

Wstęp

Ograniczona chłonność rynku na surowce energetyczne, w tym na węgiel kamienny, zwięk
w szybkim tempie wymagania odbiorców węgla w zakresie jakościowym oraz sortymentowym spowodowane koniecznością dostosowania się do norm emisyjnych substancji
szkodliwych dla środowiska naturalnego, wymaga podjęcia właściwych przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych, zapewniających uzyskanie poprawnych wyników ekonomiczno-finansowych kopalni. Mając na uwadze pokłady węgla o zróżnicowanym poziomie jakości eksploatowane w kopalni oraz wyniki analizy rynków zbytu, stwierdzono, że w KWK "Czeczott" kluczowym rozwiązaniem będzie selektywne wydobywanie węgla . Warunkiem wprowadzenia
rozwiązania jest posiadanie długoterminowych umów na sprzedaż węgla, który jako produkt
handlowy nie odpowiada normom emisyjnym, lecz przeznaczony zostanie do spalania w zakła
dach posiadających instalacje redukujące emisję siarki do wielkości spełniających normy emisyjne. Daje to możliwość znacznego poprawienia parametrów jakościowych pozostałego segmentu produkcji poprzez selektywne wydobycie i kierowanie do wzbogacania węgla wydobywanego z pokładów gdzie występuje najniższa zawartość siarki. Dzięki ukierunkowanym
działaniom takim jak:
szające się
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podpisanie w II kwartale 98 roku wieloletniej umowy zjedną z dużych elektrowni na dostawy węgla w ilości stanowiącej około 48% rocznej produkcji miałów kopalni o zawartości
siarki powyżej l ,2%,
realizacja projektu kierowania urobku w rejonie zbiorników skarpowych na poziomie 500,
- wprowadzenie w życie projektu zarządzania jakością produktu,
- rozpoczęcie procesu funkcjonowania systemu sterowania jakością produktu w KWK
"Czeczott".
Dostosowanie kopalni do potrzeb rynku poza wspomnianymi przedsięwzięciami opiera się na:
bezwzględnej orientacji na potrzeby rynku,
- minimalizacji kosztów do poziomu absolutnie niezbędnego,
- intensyfikacji działań w kierunku racjonalizacji zatrudnienia.
W tym zakresie poza odbiegającą od tematu polityką zatrudnienia kopalnia koncentruje się
na trosce o klienta gdzie, poza oczywistą dbałością o dotrzymanie warunków zawartych umów
priorytetem stała się konieczność stworzenia jak najszerszej oferty produktów, przy zapewnieniu bardzo wysokiej stabilności parametrów jakościowych oferowanego produktu.
Dzięki stabilizacji parametrów jakościowych:
- ułatwione jest utrzymanie planowanego poziomu sprzedaży,
- klient unika nieoczekiwanych problemów z utrzymaniem posiadanych urządzeń lub stosowanego procesu technologicznego, wynikających z niestabilności parametrów produktów wsadowych,
- nie występują zakłócenia procesów produkcyjnych kopalni spowodowane gwałtownymi
zmianami parametrów jakościowych produktu.
2.

Konieczność obniżania

kosztów a techniczna realizacja systemu sterowania urobkiem

Orientacja na potrzeby rynku, skutkująca wzrostem przychodów ze sprzedaży, wspomagana
jest systemem redukcji kosztów produkcji jako komplementarnym działaniem gwarantującym
uzyskiwanie poprawnych wyników ekonomicznych. W tym celu, uruchomiono program zadai1
prooszczędności owych, spośród których dokonano eliminacji transportu urobku z poziomu 650,
a całość wydobycia skierowano odstawą taśmową na poziom wydobywczy 500. Rozwiązanie to
przyniosło korzyści organizacyjno-ekonomiczne takie jak:
intensyfikacja wydobycia skipem- ciągnienie urobku tylko z poz. 500,
zmniejszenie niezbędnej obsługi skipu,
zmniejszenie kosztów remontów i usług związanych z eksploatacją szybu nr 2,
zmniejszenie obłożenia obsługi odstawy taśmowej i zbiornika na poz. 650.
Realizacja tego przedsięwzięcia zgodna jest ze strategią obniżania kosztów, jednakże skierowanie całości wydobycia na poziom 500 spowodowało ograniczenie możliwości selekcji jakościowej urobku, w związku z czym pojawiły się trudności z dotrzymaniem stabilnych parametrów jakościowych produktów oferowanych odbiorcom. Przedstawiony schemat obrazuje
sytuację, jaka miała miejsce po zrealizowaniu wyżej omówionego przedsięwzięcia .
W przedstawionym układzie występowały następujące wady:
brak możliwości selekcji urobku dla danej nitki odstawy,
- brak ochrony grubych sortymentów (całość nadawy kierowana do zbiorników),
- nierównomierne wykorzystanie zbiorników wynikające z nierównomiernego obciążenia
obu nitek.
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1. Odstawa główna z pokładu 209
2. Odstawa główna z pokładu 207
3. Przenośnik urobku do kieszeni skipowej

Rys. l.

Układ wyj ściowy

transportu urobku na poziomic 500 m

Fig. l. Outpul tran sportalion schcmc- coal minc "Czeczot!'', levcl 500 m, bcforc implcmcnting thc ch anges

Powyższy przykład obrazuje jeden z wielu problemów, jakie występują przy realizacji trudnych aczkolwiek koniecznych zadań stojących na drodze do restrukturyzacji zakładu. Wystę
puje tutaj paradoks polegający na obniżaniu kosztów z jednej strony a utracie orientacji na potrzeby rynku z drugiej.

3. Metody tworzenia systemu sterowania jakością urobku w KWK " Czeczott"
3.1. Selektywne wydobycie
Metoda ta polega na selektywnym wydobyciu z poszczególnych ścian dla uzyskania urobku
o pożądanych parametrach we właściwym czasie. Metoda ta stosowana jest w dwóch płaszczyz
nach, tj .:
- projektowania eksploatacji- niezbędna w tej metodzie jest znajomość potrzeb odbiorców w przyszłości oraz posiadanie prognoz jakościowych urobku możliwego do uzyskania
z projektowanych ścian wydobywczych, wymaga to oczywiście co najmniej rocznego wyprzedzenia eksploatacji robotami przygotowawczymi,
- bieżącej eksploatacji- polega na selektywnym ruchu ścian wydobywczych, przy czym
niedogodność stosowania tej metody stanowi usztywnienie zdolności wydobywczej kopalni
oraz duża wrażliwość na wszelkie awarie.
3.2. Uelastycznienie systemu odstawy
W celu usunięcia powstałych niedogodności i sztywności układu odstawy w wersji przedstawionej na rys . l opracowano i zrealizowano projekt systemu kierowania i selekcji urobku na
poziomie 500 m.
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1 , Odstawa główna z pokładu 209
2, Odstawa główna z pokładu 207
3, Przenośnik urobku do kieszeni skipowej
~
4, Przesypy kierujące z rusztem
5, Przenośniki kierowania i selekcjonowania urobku
6, Przesyp dwustronny

WILPO

Rys, 2. System kierowania i selekcji urobku na poziomic 500 m
Fig. 2. prcscnt schcmc of outpul stecring and sclection -

coal minc "Czeczot!", lcvcl 500 m

Transport urobku odbywa sit( dwoma niezależnymi nitkami odstawy, pochylnią taśmową
R-16 i przekopem R-3. Realizacja układu wyrobisk i systemu taśmociągów wg rys . 2 pozwoliła na :
selekcję urobku według parametrów jakościowych,
- selekcję urobku według wypadu sortymentów,
- równomierne wykorzystanie istniejących zbiorników skarpowych, każdy o pojemności
ok. 1200 t.
Selekcja urobku odbywa się przez rozdzielanie urobku o określonych parametrach jakoś
ciowych i pożądanej granulacji. Służą temu przesypy umożliwiające zmianę kierunku strugi
oraz selekcję urobku pod względem granulacji. Po rozdzieleniu urobek kierowany jest do
skipu lub odpowiedniego zbiornika skarpowego, przy czym podkreślenia wartjest fakt stworzenia w ten sposób kilkunastu wariantów prowadzenia ruchu odstaw i ciągnienia określone
go urobku.
3.3. Sterowanie

węglem

surowym w ZPMW

W zakresie sterowania węglem surowym w ZPMW jako nadrzędne uznano płynny bezawaryjny odbiór urobku ze skipu. W związku z "ciągnieniem" urobku tylko z poziomu 500 niezbędne stało się odbieranie węgla z umożliwieniem równomiernego rozprowadzenia go na dowolne ciągi technologiczne. Powyższe cele osiągnięto w wyniku modernizacji ZPMW budując
przenośnik wyrównujący na Stacji I. Uzyskano dzięki temu elastyczną współpracę ze skipem
oraz możliwość wykorzystania jednego ciągu technologicznego do wzbogacania miału. Wzajemne zależności pomiędzy elementami tworzącymi system sterowania jakością urobku obrazuje niżej przedstawiony schemat.
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Rozpoznanie rynku
Przewkjywar.e potrzeby odbiorców

-----1

Aktualne pctrzeby odbmów

l .

[~~l

~
~
l

1 -----

Przetwarzanie urobku w ZPMW

Rys. 3. Schemat sterowaniajakością urobku w KWK "Czeczot!"
Fig. 3. Scheme ofthe quality management system- coal minc "Czcczott"

3.4. Systemy kontroli parametrów

miału

surowego

Prawidłowe

funkcjonowanie systemu sterowania jakością nierozerwalnie związane jest
z odpowiednim systemem kontroli parametrów wydobywanego węgla, można stwierdzić, że
im dokładniejszy jest system kontroli parametrów tym większa jest sprawność systemu sterowania . System pomiarów parametrów urobku surowego odbywa się w KWK "Czeczott"
w trzech etapach:
- rozpoznania- pomiar parametrów w przygotowanych do eksploatacji rejonach na bazie
którego tworzone są długofalowe prognozy parametrów,
- urabiania- pomiar parametrów jakościowych bezpośrednio w ścianach,
- transportu urobku- pomiarparametrów jakościowych bezpośrednio przed urządzeniem
selekcjonującym (rys. 2), informacja o jakości urobku na tym etapie ułatwia podjęcie ostatecznej
decyzji o sposobie selekcji urobku.
W celu osiągnięcia pożądanych efektów selekcji urobku pomocny jest ciągły pomiar parametrów jakościowych. Poważnym krokiem w kierunku ciągłego pomiaru jakości urobku w warunkach dołowych było nawiązanie przez KWK "Czeczott" współpracy z firmą Wilpo, której rezultatem było stworzenie dołowego podtaśmowego popiołomierza Wilpo C-212 UG, pozwalającego podnieść sprawność systemu kierowania i selekcji urobku przedstawionego na rys. 2.
Schemat ideowy tego pierwszego w Polsce dołowego popiołomierza przedstawiono na rys . 4.
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Rys. 4. Popiolomicrz podtaśmowy WILPO C-212 UG
Fig. 4. WILPO C 212 UG, ash -

monitor

Popiołomierz podtaśmowy

WILPO C-212 UG składa się z następujących podstawowych
(oznaczenia jak na rysunku 4):
l) zawieszenie ZC-1 głowicy (wielkość A zależna od szerokości taśmy),
2) głowica pomiarowa GC-6UG,
3) czujnik wysokości warstwy CW-1,
4) zespół przyłączeniowy ZP-1 .

zespołów

3.5. Kontrola parametrów

miałów

surowych w ZPMW

Miał surowy wydzielony w ZPMW odbierany jest dwoma niezależnymi przenośnikami i kierowany do bezpośredniego tworzenia produktu handlowego lub stanowi nadawę do dalszego
procesu wzbogacania .
Poprawna bezawaryjna kontrola parametrów jakościowych miału surowego jest niezbędna
dla precyzyjnego tworzenia produktu oraz kwalifikacji miału do dalszego procesu wzbogacania.
Dla zagwarantowania poprawności pomiarów parametrów jakościowych miah1 surowego
Kopalnia od 9 lat testuje i udoskonala system ciągłego sposób pomiaru oraz wizualizacji.
Parametry jakościowe miału surowego mierzone są w sposób ciągły za pomocą dwóch systemów WILPO-C-132 pracujących na obu przenośnikach odstawy. Podstawowym problemem
ciągłej kontroli jakości węgla jest zapewnienie odpowiednich warunków pomiarowych, pozwalających uzyskać pewny i wiarygodny wynik parametrów mierzonych.
Dla zoptymalizowania warunków pomiaru zrealizowano w 1999 roku modernizację układu
ciągłego pomiaru parametrów na przenośniku U-209. Zabudowano taśmociągowy system ważenia ROL 400 oraz sterownik przetwornicy częstotliwości, co umożliwi a sterowanie prędkoś-
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cią liniową taśmociągu

w zależności od ilości nadawy miału surowego. Rozwiązanie to zabezpiecza stałość warstwy miału surowego gwarantującą maksymalną dokładność pomiaru.
Nowe oprogramowanie systemu pomiarowego wylicza średnioważone parametry jakoś
ciowe z uwzględnieniem masy. Wizualizacja i raportowanie wyników w kontroli jakości odbywa się w sposób ciągły w postaci kreślonych dynamicznie wykresów parametrów i wydajności w czasie.
W 2000 roku zaplanowano drugi etap modernizacji układu pomiaru parametrów jakoś
ciowych miału surowego. W jego zakresie zostanie zabudowany układjw . dla drugiego przenośniku odstawy U 260. Wyniki z obu przenośników zostaną uśrednione i przedstawione
w sposób dynamiczny w formie vvykresów w Dziale Kontroli Jakości oraz na dyspozytorni
głównej Kopalni.
Uzyskana dokładność pomiarów parametrów jakościowych stanowi niezbędną bazę informacji do precyzyjnego i stabilnego tworzenia produktu handlowego.
3.6 . Działania

systemu

organizacyjne

podjęte

w celu

właściwego

funkcjonowania

zarządzania jakością

W celu powiązania organizacyjnie wszystkich wyżej wymienionych ogniw składających się
na system sterowaniajakością urobku w marcu 1999r wprowadzony został w KWK "Czeczott"
Projekt Zarządzania Jakością Produktu. Projekt opracowano w oparciu o wzory dokumentów
norm ISO 9000. Istota projektu, która na dzień dzisiejszy w znacznym stopniu jest zrealizowana,
polega na:
- opracowaniu rozwiązań technicznych na dole i w ZPMW umożliwiających sterowanie
jakością produktu,
- opracowaniu systemu oraz sposobu ciągłego monitorowania parametrów jakościowych
na dole, możliwie najbliżej miejsca produkcji,
- opracowaniu modelu matematycznego, umożliwiającego w powiązaniu z opracowanymi
rozwiązaniami technicznymi oraz dostępnymi danymi pochodzącymi z aktualnych pomiarów,
sterowanie ruchem ścian oraz odstawy w celu uzyskania zadanych parametrów jakościowych,
- opracowaniu trybu postępowania, zawartego w odpowiednich procedurach i instrukcjach, wszystkich komórek organizacyjnych mających wpływ na jakość produkowanego urobku
(od brygad ścianowych aż po ekspedycję),
- zmianie istniejącego schematu organizacyjnego pod kątem dostosowania go do opracowanego systemu zarządzania jakością.
4. Efekty

osiągnięte

poprzez wdrożenie systemu

zarządzania jakością

Poprawa i stabilizacja parametrów jakościowych miału surowego jest podstawą produkcji
przez KWK "Czeczott" nowatorskich produktów o specyficznym uziarnieniu i szerokim wachlarzu parametrów jakościowych.
Produkty te adresowane są do konkretnych grup odbiorców od nowoczesnej energetyki zawodowej wyposażonej w kotły fluidalne, poprzez standardowe kotły wyposażone w instalacje
odsiarczające do drobnych odbiorców poszukujących paliw dla nowobudowanych domowych
instalacji grzewczych. Już teraz można mówić o ugruntowanej pozycji nowatorskich produktów
Sekcja IV
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na rynku węglowym w zakresie dotrzymywanych stabilnych parametrów jakościowych i uziarnienia, co osiąga się w K WK "Czeczott" w znacznej mierze poprzez zastosowanie przedmiotowego systemu zarządzania jakością produktu, a jego faktyczne efekty już spełniają oczekiwania
tzn. nastąpiło:
ścisłe dostosowanie produkcji do bieżących potrzeb i oczekiwań klienta,
- zdobywanie nowych atrakcyjnych rynków węglowych w okresie nadprodukcji węgla,
- ochrona środowiska poprzez produkcję:
- węgla dla ekologicznych kotłów fluidalnych
- węgla spełniającego normy emisyjne w postaci wysokokalorycznych mieszanek miałowych- zwiększenie sprzedaży miałów wzbogaconych tj. powyżej 21000 kJ/kg
- zwiększenie produkcji kierowanych na rynek sortymentów płukanych Groszek oraz
Drobny,
- ograniczenie do minimum a nawet wyeliminowanie produkcji niesprzedawalnej, tzn.
niskich parametrach jakościowych, nie znajdującej odbiorców,
- uzyskanie wyższych cen sprzedaży oraz ograniczenie strat powstałych wskutek złej jakości produktu (reklamacje).

Crude output controlling system as a element of coal mining cost reduction
strategy
Abstract

Increasing competition on the coal market is an important factor causing activities in the field
o f costs reduction, improving quality and widening the range ofproducts to be offered. The paper
describes methods of costs reduction, fonning the quality management system and cłosety connected with it production quality supervising.
The work describes also the WILPO C 212 UG ash-monitor- the first under bełt ash contents checking device operating in underground conditions in Poland and i ts practical use in the
quality management system. Described problems and solutions are based upon the own, coal
mine "Czeczott" technical management activities and experiences.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 627- 638

Jacek CHMIELEWSKI
Bolesław KOZEK
KWK Bogdanka, Bogdanka

Problemy koncentracji wydobycia w pokładach o miąższości
w KWK "Bogdanka" S.A.
Słowa

poniżej

1,8 m

kluczowe

Górnictwo podziemne -

węgiel

kamienny - cienkie pokłady - koncentracja wydobycia -

wydajno.ść

Streszczenie

Proces koncentracji wydobycia w ścianach KWK "Bogdanka" realizowany od 1990 roku dozlokalizowanych w pokładzie 382 o miąższości od 2,2 m do 3,0 m. Kopalnia
osiągnęła w tym zakresie dobre wyniki już w latach 1994-1995 uzyskując wydobycie z jednej
ściany rzędu 10 000 t/d. W 1997r. kopalnia rozpoczęła eksploatację dmgiego cieńszego pokładu
o grubości poniżej l ,8 m. Dotychczasowe doświadczenia uzyskane w dwóch ścianach w tym
pokładzie oraz ocena możliwości osiągnięcia wysokich koncentracji wydobycia jest treścią
niniejszego wykładu.
tyczył ścian

l. Koncentracja wydobycia

osiągnięta

w

pokładzie

382

Proces wzrostu wielkości średniego wydobycia ze ścian w KWK "Bogdanka" realizowany
jest od samego początku lat 90-tych, jako jeden z podstawowych elementów restrukturyzacji
technicznej .
Najbardziej dynamiczny okres jego wzrostu z jednej ściany przypada na lata 1993-1995, kiedy
to średnie wydobycie w ciągu 2 lat uległo podwojeniu. Wykres dynamiki wzrostu średniego wydobycia dobowego brutto i netto (z jednej ściany) w KWK "Bogdanka" przedstawiono na rysunku l.
Z wykresu widać, że umchomienie eksploatacji w pokładzie 385/2 w 1997 roku spowodowało pewne obniżenie jego wielkości .
Jednym z istotniejszych elementów, które umożliwiły tak dynamiczną koncentrację wydobycia, było uruchomienie z początkiem stycznia 1995 roku ściany 4/I wyposażonej w nowy,
zaprojektowany od podstaw wysokowydajny kompleks mechanizacyjny.
Kompleks ten składa się z następujących maszyn:
- prototypowej obudowy ścianowej zmechanizowanej Tagor-13/25 POz/B ze sterowaniem pilotowym Fabryki Urządzeń Górniczych "Georyt",
Sekcja IV
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ściany

w latach 1990- 1998

Fig. l. Growth trcnds of thc avcragc grossandnet daily output o f a single longwall in 1990-1998
in 382 and 385/2 scams

- kombajn ścianowy KSW-500-2A2V/2BP produkcji Zabrzańskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego z wąskimi ramionami i ładowarkami o zabiorze 950 mm, wyposażony w prototypowy układ sterowania i diagnostyki MAKS/Z-500,
przenośnik PF-4/932 firmy Westfalia DBT o wydajności 1300 t/h,
- przenośnik podścianowy typu B-225/750/1200 konstrukcji KWK "Bogdanka",
- ciągu przenośników odstawczych o szerokości taśmy 1200 mm, wydajności do 1300 t/h,
w tym przenośniki taśmowe z układem napinającym nadążnym.
Kompleks ten przystosowany jest do eksploatacji pokładu o grubości 2,0-2,5 m, a więc do
ścian zlokalizowanych w polu l i II zachodnim pokładu 382. Pierwsza ściana wyposażona w ten
kompleks tj. ściana 4/l o długości 300m- zlokalizowana w polu l w pokładzie 382 po 13 miesiącach pracy osiągnęła docelowy wybieg 1730 m. Ściana ta osiągnęła najkorzystniejsze wówczas wyniki zarówno w Bogdance jak i w całej branży , a kompleks został przezbrojony do
kolejnej ściany (5N) zlokalizowanej w tym samym rejonie i w podobnych warunkach, ale
o długości 250 m.
Ściana 5N po osiągnięciu docelowego wybiegu prawie 2200 m została zlikwidowana,
a kompleks mechanizacyjny latem 1997 roku został zainstalowany w trzeciej już ścianie 5/ f,
o długości 300m. Ściana ta po 13 miesiącach eksploatacji i po osiągnięciu 1730 m wybiegu została zlikwidowana. Kompleks mechanizacyjny końcem 1998 roku został przezbrojony do
ściany 7N, w której pracuje do chwili obecnej.
Charakterystykę czterech opisanych wyżej ścian w pokładzie 382 oraz ich wyniki produkcyjne przedstawiono w tabeli l.
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Tabela l. Ch arakterystyka oraz wyniki produkcyjne ścian w pokładzie 382
kompleks mechanizacyjny

wyposażonych

w wysokowydajny

Tablc l. Charactcristics and production results of longwalls in 382 seam, equippcd with thc highly efficicnt
mechanical complcx

Parametr

Lp.

4/1

5N

5/I

7N

m

300

250

300

250

m

1730

2I75

1730

2175*

m

2, 18

2, 19

2,28

2,14

l

Długość ścia ny

2

Docelowy wybieg

3

Średnia m iąższo ść pokładu

4

Data

rozpoczęcia

eksploatacji

l 1995

III 1996

IX 1997

XI 1998

5

Data

zakończenia

eksploatacji

I 1996

V 1997

IX 1998

nadal

6

Czas eksploatacji

13

15

13

11

ściany

miesiące

8

Miesięczny

c-9 post((p

ściany

lO Dobowy

r-

li
12
f--

postęp ści any

Miesięczn e

średni

z

całego

w najlepszym

* -

wybiegu

mies iącu

średni

z

c ałego

ś redni

w najlepszym

średni

z calego wybiegu

wydobycie brutto w najlepszym
13
14 Dobowe
15 wydobycie brutto

4/I => 5N
!,5

miesiące

7 j Czas przczbraj ani a

-

Ściana

Jednostka
miary

ś redni

z

średnic

obecny wybieg

ściany

wybiegu
miesiącu

miesi ącu

całego

wybiegu

w najlepszym

miesiąc u

J

5N => 5/1
3,0

l

5/l => 7N
1,7

mim-c

133,0

144,7

132,8

118,0

mim-c

205,0

230,0

206,0

189,5

m/ dobę

5,6

6,6

6,1

5,5

m/dobę

8,5

9,2

7,6

7,9

t/m-c

182 573

174 620

181 091

129 604

tirn-c

277 415

255 726

282 8 16

190 5 12

t/do b((

7 632

7 453

8 716

6 056

t/dobę

l l 559

9 836

lO 740

8 944

na dzicl1 1.10. 1999 r. wynosi 1375 m.

Wyniki produkcyjne pierwszego wysokowydajnego kompleksu ścianowego w okresie ponad 5 lat pracy w 4 ścianach wydobywczych są imponujące i wynoszą [l] :
łączny wybieg ścian
- 6 820 m,
- sumaryczne wydobycie urobku węglowego - 8 617 590 t,
- sumaryczne wydobycie węgla handlowego
- 6 275 390 t.
Uzyskana wydajność kompleksu jakkolwiek w pierwszeJ sc1anie 4/I była najwyższa
w branży, to średnia ze wszystkich ścian nie jest już na dziś tak imponująca. Należy jednak wziąć
pod uwagę, że ze względu na nadwyżkę zdolności wydobywczej w kopalni "Bogdanka" ściany
te, tylko w okresach przezbrajania jednej z trzech istniejących, pracowały przy pełnym wykorzystaniu zdolności wydobywczych. Mimo to średnia dobowa wydajność kompleksu z całego
ponad S-letniego okresu pracy wynosiła:
- średni dobowy postęp ścian
- 5,9 m/d,
Sekcja IV
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średnie

wydobycie dobowe urobku węglowego
- 7 500 t/d,
wydobycie dobowe węgla handlowego
- 5 462 t/d.
Podstawowe średnie wyniki produkcyjne wysokowydajnego kompleksu mechanizacyjnego,
uzyskane w czterech omówionych ścianach pokładu 382 zestawiono w tabeli 2.
średnie

Tabela 2. Zestawienic wyników sumarycznych pierwszego wysokowydajnego kompleksu
w KWK "Bogdanka"

ścianowego

Tablc 2. Listing oftotal results ofthc tirst highly efticient longwall complex in the Bogdanka Minc
Wydobycie
Długość

Wybieg
całkowite

Ściana
ściany

brutto

micsi~cznc

netto

brutto

dobowe

netto

brutto

netto

tys. ton

m

111

4/1

300

l 730,0

2 373

l 716

182,6

132,0

7,6

5,5

5N

250

2 175,0

2 458

l 754

174,6

124,6

7,4

5,3

5/1

300

l 730,0

2 484

l 848

191,1

142,1

8,7

6,5

7N

250

l 185,0

l 302

958

129,6

95,3

5,9

4,4

Razem

l 000

6 820,0

8 618

6 275

169,5

123,5

5,4

i
J

Inne ściany w pokładzie 382 były wyposażone w wysokowydajne kompleksy mechanizacyjne oparte na zmodernizowanej obudowie ścianowej starej generacji, osiągały również dobre wyniki produkcyjne, niekoniecznie odbiegające zasadniczo od opisanych powyżej.

2. Charakterystyka wysokowydajnego kompleksu mechanizacyjnego i
385/2 o miąższości poniżej 1,8 m

ścian

w

pokładzie

Do 1997 roku eksploatacja w KWK "Bogdanka" prowadzona była tylko w pokładzie 382.
Mimo znacznego zakresu robót przygotowawczych wykonanego w tym pokładzie w latach
1987-1990 nie podjęto wówczas jego eksploatacji . Pierwszą ścianę w pokładzie 385/2
uruchomiono dopiero w marcu 1997 roku (rys. 2). Była to ściana 1/V o charakterze badawczym o długości 200 m. W oparciu o szczegółowe analizy warunków geologiczno-górniczych i dotychczasowych doświadczeń, opracowano założenia dla wyposażenia mechanizacyjnego mającego zapewnić w miarę możliwości wysoką koncentrację wydobycia.
Nowy kompleks mechanizacyjny przygotowany do eksploatacji tego nowego i cienkiego
pokładu składa się z następujących głównych maszyn:
- nowej obudowy ścianowej Glinik-1 0/23 POz,
przenośnika ścianowego PF-4/832 stosowanego wcześniej w ścianach 3N i 5/ll ,
przenośnika podścianowego B-225175011200,
kruszarki kęsów KRUK-IOOOP,
ciągu przenośników taśmowych odstawy.
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Fig. 2. Localisation and situating of I/V and 2/V longwalls in 385/2 scam
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Ściana l/V/385/2- uruchomiona została w marcu 1997 roku i po 16 miesiącach eksploa-

docelowy wybieg 2450 m. We wrześniu 1998 roku zakończyła eksploatację. Pooraz wielkości wydobycia uzyskane w poszczególnych miesiącach
eksploatacji przedstawiono w formie histogramów na rysunkach 3 i 4.
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Ściana 1/V w pokładzie 385/2 maksymalny postęp osiągnęła w sierpniu 1997 roku290m, co daje średni postęp dobowy 13,8 m/ d. Maksymalny postęp dobowy ściany wyniósł
18 m. Wydobycie miesięczne brutto w tym miesiącu wyniosło ponad 250 tys. ton, a netto
około 195 tys. ton.
Średnie wydobycie z całego wybiegu ściany 1/V wyniosło:
miesięczne
brutto
111 tys. ton/m-c,
80 tys. ton/m-c,
netto
- dobowe
brutto
5,2 tys. ton/dobę,
netto
3,7 tys. ton/dobę.
Charakterystykę ściany 1/V w pokładzie 385/2 oraz średnie i maksymalne wyniki produkcyjne zestawiono w tabeli 3.
Ściana 2/V/38512- uruchomiona została w sierpniu 1998 roku po około 1,5 miesięcznym
okresie przezbrajania. Ściana ta obecnie jest nadal w eksploatacji i osiągnęła aktualnie wybieg
1375 m. Długość ściany 2/V/385 została zwiększona do 250m.

Tabcła

3. Charakterystyka oraz wyniki produkcyjne

ścian

w

pokładzie

385/2 w KWK ,.Bogdanka"

Tablc 3. Charactcristics and production results o f longwalls in 385/2 seam in the Bogdanka Minc

Jednostka
miary

Parametr

Lp.

IlV

2/V

m

200

250

m

2450

2450*

m

1,76

1,71

[[[ 1997

VIII 1998

VI 1998

nadal

16

13

l

Długość ściany

2

Docelowy wybieg

3

Średnia miąższość pokładu

4

Data rozpoczQcia eksploatacji

5

Data

6

Czas eksploatacji

miesiące

7

Czas przezbrajania

miesiące

8

MicsiQczny
postQp ściany

r---9
lO

zakończenia

Dobowy

r---11 postQp

ściany

12 MicsiQcznc
f-wydobycie brutto
13
14 Dobowe
f-15 wydobycie brutto

l

* - obecny wybieg
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ściany

l

eksploatacji

średni

z całego wybiegu

w najlepszym

miesiącu

średni

z

całego

średni

w najlepszym

średni

z

całego

w najlepszym
średni

miesiącu

wybiegu

miesiącu

z całego wybiegu

średnic

ściany

wybiegu

w najlepszym

miesiącu

Ściana w pokładzie 385/2

1,7

mim-c

153,5

142,8

mim-c

290,0

180,5

m/dobQ

7,2

6,5

m/dob~;

13,8

10,8

t/m-c

IIO 937

132 363

t/m-c

222 795

241 124

t/dobQ

5 190

6 059

t/dobQ

lO 609

9 274

na dziet1 1.10.1999 r. wynosi 1375 m.
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Dotychczasowe postępy miesięczne tej ściany oraz wielkości miesięczne wydobycia brutto
i netto przedstawiono w formie histogramów na rysunkach 5 i 6.
Maksymalny postęp ściana 2/V w pokładzie 385/2 osiągnęła w październiku 1998 roku
280,5 m, co daje średni postęp dobowy- l 0,8 m.
Wydobycie miesięczne brutto w tym miesiącu wyniosło 241 tys. ton brutto, a netto 169 tys. ton.
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Średnie wydobycie z dotychczasowego wybiegu ściany 2/V w pokładzie 385/2 wyniosło:

-

miesięczne

-

brutto
132 tys. ton/m-c,
netto
9 I tys . ton/m-c,
- dobowe
brutto
- 6, I tys. ton/dobę,
netto
- 4,2 tys. ton/dobę.
Charakterystykę ściany 2/V w pokładzie 385/2 oraz średnie i maksymalne wyniki produkcyjne ściany przedstawiono w tabeli 3.
3. Analiza uzyskanych wyników i ocena
o grubości poniżej 1,8 m

możliwości

koncentracji wydobycia w

pokładach

Zdobyte doświadczenia w trakcie eksploatacji pokładu 385/2 (ściana IlV oraz aktualnie
czynna ściana 2/V) wskazują, że mimo stosunkowo małej miąższości pokładu wysoka koncentracja wydobycia jest możliwa, przy zastosowaniu tradycyjnego wyposażenia mechanizacyjnego z urabianiem za pomocą kombajnu. Trzeba zaznaczyć wyraźnie, że wyniki produkcyjne
przy takiej miąższości pokładu są zdecydowanie mniejsze.
Uzyskane wyniki należy oceniać biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania:
I. W KWK "Bogdanka" występuje nadwyżka zdolności produkcyjnej ścian nad zdolnością
wydobywczą kopalni, stąd tylko w okresach pracy dwóch ścian na trzy istniejące (okres przezbrajania) pracują one przy pełnym wykorzystaniu swoich zdolności . Potencjalne możliwości
ścian należy oceniać więc na poziomie wyników maksymalnych, gdyż "bicie rekordów" postęp
ów dla celów propagandowych nie było praktykowane.
2. Ściana l !V (pierwsza w nowym pokładzie) miała charakter badawczy, a więc także skróconą długość do tylko 200m, przez co ilość uzyskiwanego urobku przy tym samym postępie
była znacznie mniejsza, natomiast druga ściana 2/V o długości już 250 m, co pozwalało na
zwiększenie wydobycia mimo mniejszych postępów ściany.
Możliwość osiągnięcia wysokiej koncentracji wydobycia w ścianach niskich o miąższości
pokładu poniżej I ,8 m posiada pewne naturalne ograniczenia ograniczenia wynikające z nastę
pujących faktów:
I. Wzrost postępu ścian można uzyskać tylko poprzez zwiększenie ilości skrawów kombajnu. W ścianach niskich nie jest natomiast możliwe zwiększenie zabioru kombajnu, gdyż zbyt
głęboki zabiór przy małej wysokości ściany pogarsza załadunek urobku na przenośnik ścianowy
i utrudnia kontakt z ociosem węglowym, co przy wystąpieniu trudności górniczych z prowadzeniem ściany może być konieczne. W przypadku kompleksu mechanizacyjnego pracującego
w ścianach I/V i 2/V zabiór kombajnu wynosi 0,8 m, natomiast kompleks mechanizacyjny
w pokładzie 382 posiada krok 1,0 m, a użytkowy 0,95 m.
2. Wzrost długości ściany jest również ograniczony zarówno realnymi trudnościami
w poruszaniu się, jak i obowiązującymi przepisami górniczymi do długości maksymalnej 250m
(przy wysokości ściany poniżej 2,0 m). Ograniczenie to w pokładach grubych występuje dopiero
przy długości 400 m.
W przypadku ściany l !V w KWK "Bogdanka" jej długość była zaniżona ze względu na badawczy charakter ściany do 200m. Ściana 2/V ma długość 250 m. Natomiast kolejne ściany
w polu V pokładu 385/2 posiadać będą długość 284 m, na co konieczne było uzyskanie odstępstwa od przepisu wydanego przez Wyższy Urząd Górniczy.
Sekcja IV
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Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia zdobyte w trakcie eksploatacji ścian 1/V
i 2/V w pokładzie 385/2 o grubości poniżej l ,8 m można stwierdzić , że uzyskanie koncentracji
rzędu l O tys. tonidobę jest możliwe . Wysoka koncentracja w tych ścianach może być osiągana
tylko poprzez wzrost postępu na drodze zwięks zenia ilości cykli urabiania. Będzie to możliwe
przez pełnąmech anizację procesu przekładki napędów, przy maksymalnym skróceniu czynnoś
ci manewrowych przy chodnikach oraz zwiększeniu prędkości kombajnu w ścianie w trakcie
urabiania. Koniecznym warunkiem osiągania dużych postępów ścian jest również dobry stan
techniczny chodników przyścianowych oraz funkcjonalne skrzyżowania ściana-chodnik.
Przyjmując maksymalny dobowy postęp osiągnięty w ścianie 1/V-18 m/dobę , przy
grubości pokładu 1,8 m i długości ściany 250m, poziom dobowego wydobycia moż e wynosić (przy ciężarze objętościowym urobku 1,6 Mg/m 3 ) :

18m/d · 1,8 m· 250m· 1,6 t/m 3 = 12 960 t/d ::: 13 tys. t/d.
Przyj mując średni postęp dobowy z miesiąca o najwyższym postępie osiągniętym w ścia
nie I/V (290 m/m-c, tj . 13,8 m/dobę) przy analogicznych jak wyżej założeniach , poziom
dobowego wydobycia wyniesie:

13,8 m/d · 1,8 m · 250m · 1,6 t/m 3 = 9936 t/d::: 10 tys. t/d.
Można więc uznać, że poziom koncentracji wydobycia, ze ściany wysokowydajnej
w pokładzie o grubości l ,8m i nawet niższej, rzędu l Otys. ton/dobęjest w pełni możliwy już
przy obecnym poziomie technicznym maszyn i wyposażenia mechanizacyjnego ści a n.

4. Podsumowanie
W Jatach 1993-1996 KWK "Bogdanka" osiągnęła dobre wyniki w zakresie koncentracji
wydobycia ze ścian w pokładzie 382 o średniej miąższości 2,2-2,5 m. Przy takiej grubości
pokładu wielkość dobowego wydobycia rzędu l O tys. ton urobku nie stwarza większy ch problemów.
W 1997 roku uruchomiono pierwszą badawczą ścianę w pokładzie 385/2, niżej leżącym ,
o miąższości poniżej 1,8 m. Ściana ta wyposażona została w nowy wysokowydajny kompleks
mechanizacyjny oparty na obudowie Olinik- l 0/23 POz oraz kombajn ścianowy JOY 4LS
i przenośnik PF-4/832.
Uzyskane wyniki produkcyjne w ścianie l !V potwierdziły możliwość uzyskiwania wysokiej
koncentracji wydobycia również w ścianach o takiej, zmniejszonej grubości pokładu. Ściana ta
uzyskała maksymalny miesięczny postęp 290 m i mimo zmniejszonej długości ściany do 200 m
średnie wydobycie dobowe wynosiło wówczas tylko nieznacznie poniżej lO tys. ton/dobę.
Druga aktualnie czynna ściana 2/V w tym pokładzie wyposażona w ten sam kompleks
potwierdziła te możliwości .
W ścianach przy grubośc i pokładu poniżej l ,8 m występują "ostrzejsze" bariery w zakresie
wielkości zabioru i długości ściany , a w także w zakresie możliwości poruszania się w samej
ścianie. Dlatego też większe muszą być wymagania dotyczące niezawodności maszyn i urzą
dzeń ścianowych oraz stanu technicznego chodników i skrzyżowań ściana-chodnik . Koncentra636
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cję wydobycia

w ścianach o małej miąższości można uzyskać poprzez wzrost postępu dobowego
na skutek skrócenia czasu urabiania (możliwość wzrostu prędkości kombajnu gdyż mniej
urobku na przenośniku), skrócenia czynności manewrowych przy wnękach i zwiększeni a
współczynnika wykorzystania czasu pracy kompleksu ścianowego .
Obecne doświ adczeni a uzyskane w KWK "Bogdanka" wskazują, że również w ścian ach
w pokładach o miąższości poniżej 1,8 m koncentracja wydobycia na poziomie 10 tys. ton/dob ę
jest możliwa.
ści a n,
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The problems of outpot concentration in the seam thickness below 1.8 m
in the Bogdanka Mine pic.
Abstra et

The process of output concentration in the longwalls of the Bogdanka Mine, implemented
from 1990, concerned the longwalls located in the 382 seam of2.2-3.0 thickness. In this respect
the mine achieved good results already in 1994-1995, obtaining the single-longwall output of
l 0,000 tons/day. In 1997 the min e started the exploitation of another thinner seam of thickness
below 1.8 m. The paper describes the existing experience obtained in two longwalls in this seam
and the evaluation of possibilities of reaching high concentrations of output.
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Aspekty techniczne i ekonomiczne stosowania polowej instalacji
podsadzkowej
Słowa

kluczowe

Likwidacja zrobów- podsadzanie wyrobisk - zagospodarowanie odpadów górniczy ch

Streszczenie
W referacie przedstawiono aspekty techniczne i ekonomiczne zastosowania "polowej instalacji podsadzkowej" dla recyrkulacji odpadów technologicznych do wyrobisk dołowych.
I.

Wstęp

1.1. Charakterystyka

przedsiębiorstwa

Zakład Górniczo - Energetyczny Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. powstał 01.02.1999 r.
w wyniku restrukturyzacji Kopalni Węgla Kamiennego "Jaworzno" wchodzącej w skład Nadwiślańskiej Spółki Węglowej S.A. Wielkość obszaru górniczego wynosi 49,5 km 2 . Na zagospodarowanie powierzchni składa się gęsta sieć dróg i infrastruktury technicznej, tereny rolne
i leśne, zabudowa wysoka i niska.
1999 r.(od II-XII)
Wydobycie :
1998 r.
brutto
l 891 505 Mg
2 198 989 Mg
l 532 087 Mg
netto
l 412 052 Mg
Eksploatowane pokłady to : 207, 209, 302.

1.2. Sytuacj a w zakresie ochrony

środowiska

W 1998 r. (b. KWK "Jaworzno") wydzielono łącznie około 640 tys . Mg odpadów technologicznych rocznie, natomiast w ZGE (1999 r.) około 71 O tys. Mg. Uzyskane z procesu
wydobycia i wzbogacania węgla odpady kopalnia stara się zagospodarować z uwzględnie
niem czynników technicznych, ekonomicznych, jak również bezpieczeństwa i wymogów
ochrony środowiska .
Łącznie w 1998 r. zagospodarowano na dole kopalni 76 525 Mg, a w 1999 r. 59 785 Mg odpadów własnych.
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Jednym z kierunków zagospodarowania odpadów jest ich wykorzystywanie w robotach
w formie:
a) tradycyjnej podsadzki hydraulicznej ze zbiorników podsadzkowych oraz "polowych podsadzkowni",
b) hydraulicznego doszczelniania zrobów (metodą rur wleczonych).
ZGE Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie
gospodarki odpadami .

dołowych

1.3. Niesformalizowany system
Czystszej Produkcji

zarządzania środowiskiem według

zasad

Od 1994 r. w zakładzie funkcjonują zasady Czystszej Produkcji. Formalnie program CP, zowprowadzony Zarządzeniem Dyrektora powołującym komisję (grupę problemową) podlegającą bezpośrednio Naczelnemu Inżynierowi Kopalni (Dyrektorowi Technicznemu). Zespół
m.in. zainicjował i miał swój udział przy wdrażaniu projektu "polowej instalacji podsadzkowej"
stał

2. Opis instalacji- analiza techniczna

Dotychczasowo w kopalni dla prowadzenia profilaktyki przeciwpożarowej oraz podsadzania
wyrobisk (ograniczenie wpływu eksploatacji na powierzchnię) stosowano następujące metody :
- tradycyjną podsadzkę hydrauliczną realizowaną ze zbiorników podsadzkowych w miejscach, do których była doprowadzona instalacja rurociągowa,
- hydraulicznego lokowania realizowanego ze Stacji Przygotowania Mieszanin Podsadzkowych dla frakcji mułowych (doszczelnianie zrobów).
Dla podsadzania płytko zalegających wyrobisk nie można z reguły zastosować podsadzki
hydraulicznej ze względu na brak możliwości doprowadzenia instalacji podsadzkowej (rurociągowej) ze zbiorników. W związku z tym, że w zakładzie istniała konieczność zlikwidowania sieci płytko zalegających wyrobisk m.in. "Sztolni Szkolnej" w rejonie b. Ruchu "Koś
ciuszko", zaproponowano wykonanie "polowej instalacji podsadzkowej" składającej się ze:
zbiornika podsadzkowego,
leja zmywczego,
instalacji rurociągowej,
pomp wspomagających zatłaczanie i pomp odwadniających.
Mieszaninę podsadzkową od leja zmywczego doprowadzono rurociągiem 0150 mm. Zmulanie wykonywano ręcznie wężami pożarowymi z prądownicą, zasilanymi z rurociągu wodnego (woda przemysłowa), a częściowo wykorzystano wodę z procesu odwodnienia (rurociąg
080 mm z zestawem pompowym OS-l 00 z pompą P-2B na ssaniu- recyrkulacja). Z powodu
małej różnicy wysokości pomiędzy powierzchnią a miejscem podsadzania zabudowano pompę
typu OŁ-150A w trasie rurociągu podsadzkowego dla wspomagania przepływu mieszaniny oraz
przeciwdziałania jego zatkaniu. Koszty wykonania takiej instalacji są stosunkowo niewielkie
i możliwe do zrealizowania w ramach istniejących rezerw lub odzyskiwanych materiałów . Uzależnione są od warunków lokalnych zabudowy instalacji. Przy projektowaniu "podsadzkowni
polowej" brano również pod uwagę aspekt ochrony środowiska, który dotyczył możliwości
recyrkulacji odpadów technologicznych do wyrobisk podziemnych. Zastosowanie odpadów
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zasypywanie zbiomika

wejście

do wyrobiska

+269,36

Rys. l. Schemat polowej instalacji podsadzkowej
Fig. l. Thc diagram o f t he field tilling

instalłation

własnych pozwoli zmniejszyć koszty

prowadzenia podsadzania oraz środków związanych z prolub całkowite eliminowanie stosunkowo drogich
chemicznych lub spoiw mineralnych itp.

filaktyką przeciwpożarową poprzez częściowe
środków

w postaci piasku,

środków

3. Analiza ekonomiczna

Przedstawiona poniżej analiza ekonomiczna jest oparta na przykładzie likwidacji wyrobisk
"Sztolni Szkolnej" przy wykorzystaniu "podsadzkowni polowej". Biorąc pod uwagę aspekt
techniczny i ekonomiczny spośród kilku wariantów zdecydowano się zastosować odpady
własne z Zakładu Wzbogacania i Odsiarczania Miału (kl. 0-2 mm oraz kl. 2-30 mm).
3.1. Ocena ekonomiczna
Koszt wykonania instalacji:
przygotowanie miejsca pod wykonanie zbiornika
- 3 000 zł
- instalacja rurociągowa (dł. 600 m)
- 6 800 zł
- zabudowa pomp (np. OL, zestaw OS+ P2B)
- 2 500 zł
Łączny koszt wykonania instalacji wyniósł około 12 300 zł.
3.2.Zestawienie uzyskanych lub przewidywanych efektów
Okres zwrotu

nakładów.

Nakłady:

wykonanie instalacji
transport

Koszty:

obsługa

energia
Razem:
Nakłady+

Sekcja IV

koszty:

12 300 zł
13 900 zł
45 000 zł
3 000 zł
61 900

zł

74 200

zł
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Koszt zagospodarowania na powierzchni przez obcych odbiorców wynosił- 69 020 zł.
Roczny zysk z tytułu zastosowania polowej instalacji podsadzkowej wynosi:
69 020

zł

- 61 900 zł = 7 120 zł

Koszty zawarte w nakładach i przychodach obliczono dla 8500 Mg odpadów tj . 5000 m3 .

Tabela l. Okres zwrotu

nakładów [zł]

Tablc l. Thc timc o f return of cxpcnditurcs in PLN
Przepływ

gotówki

Rok
roczny

łąc zny

o

-12 300

-12 300

l

7 120

2

7 120

-12 300 + 7120 ~ - 5180
-5180+7120~

1940

Okres zwrotu nakładów (lata)= Nakłady inwestycyjne = 12 300 zł = l 73
Roczne oszczędności
7 120 zł
'
Ocenę opłacalności przedsięwzięcia
prostą stopę

dokonano poprzez

prostą metodę

oceny finansowej tj .

zwrotu.

4. Wnioski
l . Przedstawione rozwiązanie nie wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych.
2. Obliczony w projekcie efekt ekonomiczny był szacunkowy i skalkulowany dla określo
nych warunków zabudowy instalacji .
3. Efekt ekologiczny to zmniejszenie ilości odpadów o około 8500 Mg.
4. Ocena ekonomiczna i ekologiczna dotyczy wyłącznie likwidacji płytko zalegających wyrobisk "Sztolni Szkolnej".
5. Przedstawiona technologia "podsadzkowni polowej" jest kontynuowana obecnie i wykorzystywana do likwidacji upadowych: "Adam" i " Hanka Sawicka", rejon "Piłsudski". Do
stycznia 2000 r. w ten sposób zagospodarowano około 18 000 Mg odpadów
6. Ograniczenie destrukcyjnego wpływu na powierzchnię płytko zalegających wyrobisk.
7. Biorąc pod uwagę aspekt techniczny - przedstawione rozwiązanie ma szczególne
zastosowanie w kopalniach nie mających doświadczeń praktycznych z podsadzką hydrauliczną.
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Technological and economical aspects of applying the field filling
installation
Abstract

The paper presents the technological and economical aspects of applying "the field filling
installation" for the re-circulation of technological wastes for underground workings.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
Podzicmncj 2000, s. 645-662

Jerzy KICKI
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi ą PAN, Kraków

Piotr

SAŁUGA

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków

Niektóre aspekty oceny ryzyka w inwestycjach górniczych
Słowa

kluczowe

Inwestycje górnicze- ryzyko -krajowe ryzyko inwestycyjne
Streszczenie
Problem oceny ryzyka- szczególnie w odniesieniu do przedsięwzięć górniczych- jest zagadnieniem niezwykle skomplikowanym i wieloaspektowym. W referacie omówione tylko niektóre z nich :
- na przykładzie inwestycji mającej szanse realizacji w kraju omówiono sposób uwzględ
niania ryzyka wynikający przede wszystkim z niskiego stopnia rozpoznania złoża oraz cyklicznego charakteru zmian cen metali,
- na przykładzie inwestycji zagranicznej omówiono zagadnienie uwzględniania ryzyka
związanego z istnieniem krajowego ryzyka inwestycyjnego.
l.

Wstęp

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej związane jest
z ryzykiem, że nasze decyzje nie przyniosą spodziewanych efektów bądź uzyskamy efekty różne
od zakładanych. Ryzyko to wzrasta z chwilą, gdy podejmowane przez nas decyzje dotyczą
przedsięwzięć inwestycyjnych, gdyż w takiej sytuacji dotyczą one często stosunkowo odległej
przyszłości. W gospodarce rynkowej podstawowym kryterium dla podejmowanych decyzji jest
kryterium maksymalnego zysku, jako głównego celu działania przedsiębiorstwa. Kryterium to
nie może być kryterium uniwersalnym, o czym napiszemy jeszcze poniżej, gdyż większość najistotniejszych decyzji podejmowanych jest w warunkach niepewności . A skoro dzieje się to
w warunkach niepewności , to w odniesieniu do działalności górniczej jest ona zwielokrotniona.
W artykule przedstawiono specyfikę tej działalności i niektóre aspekty oceny ryzyka.
W działalności przedsiębiorstwa można wyróżnić trzy podstawowe aspekty ryzyka (Zeliaś
i in. 1998):
- ryzyko rynku,
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ryzyko przedsiębiorstwa,
ryzyko przedsięwzięć inwestycyjnych.
Efekty działalności przedsiębiorstwa są wynikiem określonych działań, zależnych od koniunktury gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego - zależ
nych przede wszystkim od sytuacji na międzynarodowym rynku surowców mineralnych, który
to rynekjest wyjątkowo kapryśny i czuły na wszelkie zmiany koniunktury. Wahania cen na rynkach metali i surowców są zjawiskiem nieuchronnym (Magda 1999). Przyczyną takiego stanu
jest m. in. specyfika przemysłu wydobywczego, który charakteryzuje się wysokim stopniem
kosztów stałych produkcji. W przypadku zmniejszenia wielkości wydobycia, obciążenie jednostki wydobycia kosztami stałymi wzrasta i kopalnia może wtedy przynosić straty.
Ryzyko przedsiębiorstwa jest cechą indywidualną danego przedsiębiorstwa i związane
jest ono ze specyfiką branży, w obszarze której działa. Przemysł górniczy, w obrębie którego
funkcjonują kopalnie, charakteryzuje się wysokim stopniem ryzyka.
Zasadniczy aspekt ryzyka w działalności każdego przedsiębiorstwa to ryzyko przedsięwzięć
inwestycyjnych. W odniesieniu do przedsiębiorstw działających w gospodarce rynkowej maksymalizacja zysku tradycyjnie jest uznawana za wystarczającą. We współczesnej gospodarce
rynkowej za nadrzędną zasadę ustalania strategii rozwoju przedsiębiorstwa przyjmuje się zależ
ność między stopą zwrotu od kapitału zaangażowanego w jego działalność, a ryzykiem tej
działalności . Stąd głównym, długookresowym celem strategii przedsiębiorstwajest maksymalizacja dochodu jego współwłaścicieli, która przekłada się na dwie następujące możliwości (Dobbins, Frąckowiak, Witt 1992):
- wzrost rynkowej wartości jego akcji w dłuższym czasie, co zależy od tendencji cen akcji
i wolumenu obrotu na giełdzie, będących wypadkową oceną inwestorów w zakresie zdolności
firmy do generowania ryzyka,
- wzrost wypłat z dywidend z zysku do podziału, na co istotny wpływ ma polityka dywidend danego przedsiębiorstwa .
Zatem głównym celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości
rynkowej. Jest on realizowany przez inwestycje rzeczowe, finansowe i niematerialne. Przedmiotem naszego zainteresowania są inwestycje rzeczowe rozpatrywane w przemyśle górniczym.
Niektóre aspekty oceny ryzyka przedstawimy na przykładzie inwestycji na rynku krajowym
i inwestycji zlokalizowanej poza granicami kraju.
2. Specyfika inwestycji górniczych
Ciało

rudne definiowane jest jako złoże surowca mineralnego, zawierające okruszcowane
minerały, o wystarczająco wysokiej zawartości składnika użytecznego (składników użytecz
nych), pozwalającej na ich eksploatowanie i odzyskiwanie metalu z zyskiem (Cavender 1992).
Współczesna definicja polska jest analogiczna. Wg definicji podanej przez Bolewskiego
i Gruszczyka "złoże jest to takie nagromadzenie minerału czy też skały użytecznej , którego eksploatacja przynosi korzyść gospodarczą" (Bolewski, Gruszczyk 1980).
Wraz ze zmianami cen i kosztów, zmienia się wielkość zasobów przemysłowych. Przykła 
dowo wyższe ceny prowadzą do "powiększenia" bazy zasobowej, gdyż wysoki poziom cen pozwala na opłacalne pozyskiwanie rudy o mniejszych zawartościach składników użytecznych.
Wielkość zasobów jest niezmiernie istotną zmienną, wpływającą na optymalne tempo produkcji .
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Z kolei tempo produkcji określa poziomy nakładów kapitałowych i operacyjnych. Wyższe tempo produkcji pociąga za sobą konieczność ponoszenia większych kosztów kapitałowych na zagospodarowanie większych partii zasobów oraz na budowę większych zakładów przeróbczych,
ale z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów operacyjnych na jednostkę wydobycia. Koszty te
wpływają na opłacalność procesów, co znów sprowadza się do wielkości zasobów (Cavender
1992). Związki te przedstawiono na rys. l .
tempo produkcji

wielkość

zasobów

cena surowca
mineralnego

koszty
kapitałowe

i operacyjne

zasoby oraz
wskaźnik cut-off
Rys. l . Związki pomil(dzy zmiennymi istotnym i dla planowania gómiczcgo
Źródło: Cavcndcr B.W. 1992 za Doviscm J.E. 1982
Fig. l . Rclations betwccn variabies csscntial for min in g planning

Tak więc

wielkość

zasobów oraz poziomy granicznych zawartości składników użytecznych
wydobycia, kosztów oraz cen. Jakiekolwiek zmiany tych zmiennych będą
wpływać na wartości zasobów przemysłowych (economic reserves) oraz granicznych zawartości składników użytecznych . Fakt ten tłumaczy, dlaczego przedsiębiorstwa odnotowują
periodycznie zmiany wartości zasobów oraz poziomów zawartości składników użytecznych
zazwyczaj znacznie silniejsze, niż wynikałoby to ze zmian związanych ze sczerpywaniem oraz
realizowaną eksploatacją (Torries 1998).
Inwestycje w projekty górnicze charakteryzują się pewną liczbą specyficznych cech, które
czynią je w pewien sposób odmiennymi od innych inwestycji. Należą do nich: sczerpywalny
charakter i często wyjątkowa rzadkość zasobów, wyjątkowe położenie i charakterystyka złoż a ,
niepewność odnośnie budowy geologicznej złoża, okres czasu, potrzebny do uzyskania pierwszych ton wydobycia (okres przedprodukcyjny), stosunkowo długi, zazwyczaj, okres eksploatacji, wyraźnie cykliczny charakterpoziomów cen surowców mineralnych, a także zróżnicowa
ne warunki, w jakich jest częstokroć prowadzona produkcja, z czym wiążą się dodatkowe niebezpieczeństwa: duża kapitałochłonność procesu produkcyjnego i ingerencja w środowisko
przyrodnicze. W dodatku, złoża surowców mineralnych mogą być eksploatowane tylko w miejscu ich odkrycia. Dlatego możliwości wyboru miejsca eksploatacji są znacznie bardziej zawę
żone, niż ma to miejsce w innych gałęziach przemysłu. Tego rodzaju zmniejszenie elastyczności
są funkcją technologii
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(zwiększenie ograniczeń) zwiększa ryzyko
alternatyw inwestycyjnych (Torries 1998).

przedsięwzięć

górniczych w porównaniu do innych

3. Rodzaje ryzyka związanego z działalnością inwestycyjną w górnictwie
Ze specyfiką działalności górniczej wiążą się pewne charakterystyczne rodzaj e ryzyka, które
nie występują w innych branżach przemysłu. Tabela l wyszczególnia wszystkie źródła ryzyka,
występujące w procesie prowadzenia przedsięwzięcia górniczego .
Każde złoże surowców mineralnychjest niepowtarzalne pod względemjego lokalizacji, zawartości składników użytecznych, oraz warunków geologiczno-górniczych. Po wyczerpaniu,
nie może być odnowione; aczkolwiek często można odkryć lub nabyć złoże o podobnych charakterystykach. Ten aspekt sprawia, że niezmiernie trudno porównywać jest wartości różnych
przedsięwzięć górniczych.
Mamy tu do czynienia ze zwiększeniem ryzyka, jako że nie ma żadnych gwarancji, iż poszukiwania geologiczne doprowadzą do odkrycia nowych złóż , które byłyby w stanie zastąpić
złoże wyeksploatowane .
Bardzo istotny wpływ na wartość górniczego projektu inwestycyjnego- podobnie jak i innych projektów długoterminowych - ma uwzględnienie wpływu czynnika czasu. Podobień
stwo z innymi inwestycjami stanowi element ryzyka, związany z prognozowaniem cen i kosztów. Pomimo że ceny wielu surowców mineralnych mają naturę cykliczną, to problemem
szczególnym w zakresie oceny i planowania górniczych projektów inwestycyjnych jest wciąż
trudność w prognozowaniu cen i kosztów.
Tabela l. Ryzyko w górnictwie
Tablc l. Risk in mining
Ryzyko
geologiczne
-

ilość

zasobów;

jakość

Ryzyko
technologiczne
-

zasobów

(zawartość

-

składników
użytecznych);
-skład

mineralogiczny;
-

dosiQpność

zasobów;

-

technologia
eksploatacji

złoża;

możliwości

Ryzyko
ekonomiczno-finansowe

Ryzyko polityczne
(krajowe ryzyko inwestycyjne)

koszty eksploatacji
(kapitałowe , operacyjne,
zamkniQcia kopalni);

-

możliwość

-

zmiany przepisów
krajowych i lokalnych
zarządzcti takich jak podatki
dochodowe, przepisy
w zakresie ochrony

wydobywcze
i przeróbcze;

-

zmienność cen surowców
mineralnych;

zagrożenia

-

nicpewność

-

konkurencja na rynku;

-

stopy procentowe, kursy
przeliczcniowe walut,
poziom intlacji ;

naturalne;

-specyfika
prowadzonych
operacji;

popytu;

nacjonalizacji ;

środowiska;

·--

Źródło : opracowanie własne

W porównaniu do innych alternatyw inwestycyjnych- w przypadku
czych czas oddziałuje również jeszcze na inne sposoby.
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Po pierwsze - znaczne zasoby wymagają zwykle opracowania projektów długotermino
wych. Wartość bieżąca jednostki zasobów jest zatem mniejsza od wartości bieżącej jednostki
rudy, która może być wyeksploatowana bezzwłocznie. Dlatego wiele decyzji inwestycyjnych
oznacza rozstrzygnięcie dylematu, czy sprzedać złoże teraz, czy poczekać jeszcze jakiś czas
(Torries 1998).
Po drugie - proces oceny ekonomicznej górniczego projektu inwestycyjnego musi
uwzględniać fakt, że decyzje operacyjne podjęte w początkowym okresie eksploatacji będą oddziaływać na długoterminową wartość przedsięwzięcia. Przykładowo: eksploatowanie
w początkowej fazie przedsięwzięcia złóż o wyższych zawartościach składników użytecznych
zwiększa wysokość wczesnych zysków, ale wpływa na zmniejszenie się poziomu średniej zawartości składników użytecznych w pozostałych częściach złoża, oraz na skrócenie okresu istnienia kopalni. W trakcie realizacji projektu mogą nastąpić nieprzewidywalne zmiany
warunków ekonomicznych oraz eksploatacyjno-przeróbczych - a więc jest rzeczą pożądaną,
aby funkcjonowanie przedsiębiorstwa charakteryzowało się dużą elastycznością operacyjną.
Po trzecie wreszcie -jest rzeczą niemożliwą posiadanie wystarczająco dokładnych informacji odnośnie rzeczywistych zawartości składników użytecznych oraz wielkości zasobów, aż
do czasu całkowitego wyeksploatowania złoża. Pierwsza przyczyna związana jest ze stopniem
pewności w zakresie rozpoznania geologicznego. Wielkość i jakość zasobów w złożu określana
jest poprzez analizę wyników jego opróbowania, co z definicji daje jedynie szacunki o charakterze statystycznym. Obszerną analizę dla warunków polskich znaleźć można w pracy M. Niecia
(Nieć 1982). Druga przyczyna związana jest z niepewnością warunków ekonomicznych. Wielkość i jakość zasobów złoża, nadającego się do wydobycia w danym czasie, zależy od kosztów
eksploatacji i przeróbki, oraz cen.

4. Rola i niektóre aspekty ryzyka
Rolę

ryzyka w odniesieniu do inwestycji górniczej przedstawimy dla dwóch przypadków:
istniejącej kopalni - zagospodarowanie "nowego" rejonu eksploatacyjnego z istotnym uzupełnieniem wyposażenia;
2) inwestycja realizowana poza granicami Polski i specyfika jej przygotowania.
Ten drugi przypadek ma swoje głębokie uzasadnienie, gdyż inwestycje zagraniczne bezpośrednio w całej gospodarce światowej zwiększyły się w latach 1993-1995 o prawie 50% i w samym tylko roku 1996 o dalsze l 0%. W 1970 r. typowa finna amerykańska uzyskiwała około
l 0-20% ogółu swoich zysków z działalności prowadzonej za granicą, natomiast obecnie- ponad 50% (Gwiazda 1998 za "The Economist"). Zainteresowanie inwestycjami zagranicznymi
jest przedmiotem strategii działania również przedsiębiorstw polskich.
l) nowa inwestycja w

4.1. Inwestycja krajowa
Rolę

ryzyka w krajowym przedsięwzięciu inwestycyjnym możemy prześledzić na przy"Klucze", które jest szansą przedłużenia działalności górniczej ZGH "Bolesław"
w dotychczasowym wymiarze.
Ewentualne przedsięwzięcie obciążone jest dużym ryzykiem. Jeżeli wziąć pod uwagę obszary ryzyka, z jakimi mamy do czynienia w górnictwie (tab. 1), to dwa z nich- geologia
kładzie złoża
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(a ściślej mała dokładność rozpoznania złoża- dla kategorii C2 dokładność około 40-60%,
CI - 25---40%), ekonomika (koszt realizacji inwestycji i ryzyko cenowe) oraz ochrona środ
owiska będą mieć zasadniczy wpływ na opłacalność przedsięwzięcia.
Ceny w ostatnich latach- od roku 1993 -tak w odniesieniu do cynku jak i ołowiu wykazują pewną stabilizację, utrzymując się na stosunkowo niskim poziomie- w przypadku cynku
oscylują wokół liczby 1100 USD/Mg, a w przypadku ołowiu przybierają wartości od około 500
do 750 USD. Średnia z Jat 1989-99 kształtuje je na poziomie 701 USD/Mg (rys. 2). Również
prognozy oparte na cenachfutures nie przedstawiają się optymistycznie. Na podstawie analiz
cenfutures, skorelowanych z cenami cash, można przyjąć, że ryzyko wystąpienia zbyt niskich
cen jest duże (rys. 2). Odchylenie standardowe (będące miarą ryzyka), ceny cynku od średniej
!l-letniej wynosi 434,06 USD, a w przypadku ołowiu- 183,34 USD (ceny stałe).
Warto tu wspomnieć, że powszechną praktyką metod oceny górniczych projektów inwestycyjnych jest krótkoterminowe przewidywanie cen. Niestety prognozowanie zmian cen daleko
poza moment rozpoczęcia realizacji projektu jest często lekceważone lub wdrażane w ograniczonym zakresie. W wielu przypadkach, jeśli wyceny dokonuje się w pieniądzu stałym (bez
uwzględnienia inflacji), w momencie rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia przyjmuje się, że
bieżące ceny nie zmienią się w ciągu całego okresu istnienia kopalni. Praktyka przemysłowa jest
taka, że inwestorzy- albo ich doradcy ds. wyceny- dokonują oszacowania możliwych zmian
cen w ciągu wspomnianego wstępnego okresu trzyletniego, a następnie na okres istnienia kopalni zakładają niezmienność realnych cen. Nazywa się to założeniem "cen stałych" (''jlat-price") (Davis 1996). Założenie to przyjmuje się z pełną świadomością, że przyszłe ceny będą
się różnić od ceny oszacowanej.
W celu oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia -projektu "Klucze" dokonano obliczenia wartości bieżącej netto (net present value, NPV). Idąc za Smithem (Smith
1994 ), na tym etapie wiedzy o złożu należałoby zastosować stopę dyskontową na poziomie
20%, uzasadniając tak wysoką stopę dużym ryzykiem przedsięwzięcia . Tak wysoka stopa
dyskontowa uzasadnionajest również ryzykiem niepowodzenia negocjacji w zakresie wejś
cia z eksploatacją w granice obszaru Jurajskich Parków Krajobrazowych. Niższa 15% stopa
dyskontowa mogłaby być użyta dopiero po przeprowadzeniu dokładniejszego rozpoznania
geologicznego.
W celu wykonania obliczeń przepływów gotówkowych posłużono się harmonogramem
eksploatacji i ponoszenia nakładów kapitałowych zawartym w pracy "Biprometu" S.A.
(Gansdorfer i in . 1996).
Wstępna ocena przedsięwzięcia wskazuje, że przy wyżej wymienionych założeniach ,
przy zastosowaniu stopy 20% przedsięwzięcie jest nieekonomiczne- NPV projektu osiąga
wartość -583 140,35 USD. Zgodnie z sugestiami wysuniętymi w trakcie dyskusji na konferencji, przy zwiększeniu niezbędnych nakładów kapitałowych, podanych przez Gansdorfera o 50% przedsięwzięcie staje się nieopłacalne już nawet przy stopie l 0% (wartość NPV =
- 577 020,04 USD).
Przedsięwzięcie inwestycyjne Klucze jest aktualnie przedmiotem obszernych wielostronnych analiz, co powinno pozwolić na ostateczne ustalenie celowości prowadzenia dalszych
działań na rzecz jego uruchomienia .
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4.2. I n w e s ty c ja z a gr a n i c z n a
Inwestycja górnicza poza granicami kraju - obok tradycyjnych elementów ryzyka, jakie
ze specyfiki górniczego projektu inwestycyjnego - wymaga rozpatrzenia kolejnego
istotnego czynnika ryzyka, jakim jest krajowe ryzyko inwestycyjne.
Należy podkreślić, że dwa kraje górnicze- USA i Kanadę- postrzega sięjako wolne od
krajowego ryzyka inwestycyjnego, ze względu na ich polityczną i ekonomiczną stabilność. Nie
wszystkie projekty wdraża się w krajach, dla których można mówić o zerowym krajowym ryzyku inwestycyjnym, dlatego koniecznym jest oszacowanie wpływu jaki może wywierać położenie geopolityczne na projekt, stopę dyskontową i ocenę ekonomiczną.
W swej pracy, dotyczącej stóp dyskontowych L. D. Smith, 1994 podaje sposób, w jaki przedsiębiorstwa górnicze uwzględniają zwiększone ryzyko, związane z inwestowaniem w innych
krajach. Zwiększone ryzyko (związane z czynnikami natury politycznej, społecznej, ekonomicznej, etc.) uwzględnianejest przez stosowanie wyższych stóp dyskontowych (rys. 3). Po prostu, nie chcą one płacić tyle samo za projekt o bardziej ryzykownej lokalizacji.
A zatem specyficzna stopa dyskontowa dla górniczego projektu inwestycyjnego mieści w sobie trzy zasadnicze składniki (Smith 1994):
wolną od ryzyka stopę procentową,
- ryzyko projektowe,
- krajowe ryzyko inwestycyjne,
co można zapisać w postaci równania (Smith 1994):
wynikają

(l)

gdzie:
d

specyficzna dla projektu stopa dyskontowa (przy
i przy 100% kapitału własnego),

założeniu stałego pieniądza

Składniki

ryzyka w stopie dyskontowej
stosowanej w górnictwie

studium

wykonalności

[]procent realny wolny od ryzyka
Q

z krajowym ryzykiem inwest.
O ryzyko projektowe

krajowe ryzyko inwestycyjne

Rys. 3. Uwzgl((dnienie krajowego ryzyka inwestycyjnego w stopic dyskontowej
Źródło: Smith L.D. 1994
Fig. 2. Taking into aceount the national risk investment in discount rate
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- realna, wolna od ryzyka, długoterminowa stopa procentowa,
- udział ryzyka w projektowej stopie dyskontowej,
- udział ryzyka związany z krajowym ryzykiem inwestycyjnym.

Wielkość długoterminowej,

wolnej od ryzyka, realnej (przy zerowej inflacji) stopy procentowej można oszacować w oparciu o długotenninowy zwrot (po odliczeniu inflacji) z bonów
skarbowych, lub obligacji skarbu pań s twa (wg Smitha około 2,5% dla USA i Kanady).
Ryzyko projektowe obejmuje ryzyko związane z:
- zasobami (wielkość zasobów, okres istnienia kopalni, zawartość składnika użytecznego),
eksploatacją (system eksploatacji, czystość wybierania złoża, zubożenie, układ wyrobisk kopalnianych),
- przeróbką (parametry pracy, zdolność przeróbcza zakładu przeróbczego, proces metalurgiczny, uzysk, bilans materiałowy, zużycie reagentów),
- budową instalacji dla realizacji procesu przeróbczego i metalurgicznego (koszty, harmonogramy, opóźnienia),
Tabe la 2.

Składniki

krajowego ryzyka inwestycyjnego

Tabl e 2. Components ofnational investment risk
Ryzyko polityczne
Stabilność rządu

Kwalifikacje
l

rządu

Partie polityczne
Ryzyko ustrojowe
rolityka wzglc<dcm

kapitału

obcego (ryzyko nacjonalizacji)

rolityka zagraniczna
rządowe

Kryzysy

Nicstabilność

podatkowa

rolityka ekologiczna
Ryzyko geograficzne
Transport
Klimat
Ryzyko ekonomiczne
Stabilność

waluty

Restrykcje

odnośnic

wymiany zagranicznej

Ryzyko socjalne
majątkowe

Stosunki
Różnice
Stopień

etniczne i religijne w

obrębie

miejscowej

ludności

analfabetyzmu

Korupcja
Stosunki pracy
Źródło: Smith L.D, 1994
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zastosowaniem się do wymogów ochrony środowiska,
nowymi technologiami,
szacowaniem kosztów (kapitałowych i operacyjnych),
cenami,
sytuacją na rynku.
Krajowe ryzyko inwestycyjne związane jest ze specyficznymi dla każdego kraju czynnikami
społecznymi, ekonomicznymi i politycznymi. W tabeli 2 wymieniono składniki krajowego ryzyka inwestycyjnego (Smith 1994 ). Poziom tego ryzyka waha się z roku na rok, w zależności od
kraju. Jakjuż powiedzieliśmy, dla Stanów Zjednoczonych i Kanady, przyjmuje się zerowe krajowe ryzyko inwestycyjne. Zatem dla tych państw porcja krajowego ryzyka inwestycyjnego
w całkowitej stopie dyskontowej wynosi O. Analizując możliwości inwestycji w górnictwie należy stwierdzić , że rzeczą istotną- oprócz dysponowania bieżącą oceną krajowego ryzyka inwestycyjnego- jest również posiadanie informacji odnośnie faktów z przeszłości.
Miary krajowego ryzyka inwestycyjnego można otrzymać z trzech zasadniczych różnych
źródeł (Smith 1994):
poprzez tzw. firmy ratingowe, czyli firmy usługowe zajmujące się szacowaniem ryzyka,
w oparciu o oceny dokonywane przez banki komercyjne, oraz
na podstawie tzw . bankowych stóp forfaitingowych (bankforfaiting rates).
4.2.1. Firmy

usługowe zajmujące się

szacowaniem krajowego ryzyka inwestycyjnego

Jedną

z kategorii oceny ryzyka jest rating. Rating można zdefiniować jako niezależną i obieko wiarygodności kredytowej podmiotu (emitenta) zaciągającego dług na rynku, wyrażaną za pomocą symboli (Kaczmarek 1999). Opinie te są ujęte w standardowe normy. Tą samą kategoriąjest credit-rating określany jako system oceny i kwalifikacji ryzyka inwestycyjnego.
Rating ma charakter instrumentu informacyjnego, ale nie chroni przed stratą. Nie jest też
żadną gwarancją, dlatego na przykład agencja "Moody's" publikuje swoje oceny wiarygodności
finansowej nawet wtedy, kiedy zainteresowany podmiot sobie tego nie życzy. Analitycy agencji
ratingowych oceniają zarówno zdolność emitenta do spłacenia zaciągniętych zobowiązań , jak
i konstrukcję narzędzi użytych do określenia stopnia zabezpieczenia roszczeń posiadaczy papierów dłużnych .
Można zatem stwierdzić, że ratingjest narzędziem wyceny dłużnych papierów wartościo
wych, stanowi bazę wyceny ryzyka kredytowego , wpływa na rozszerzenie kręgu inwestorów,
oraz wzrost stabilności i rozwój rynku wtórnego. Ponadto rating stanowi dodatkowe źródło infonnacji o firmie , spółce lub mieście . Jest niezależną i obiektywną analizą emitenta i samej
emisji. Jest też instrumentem optymalizującym lokację kapitału i relatywnie łatwym sposobem
porównania ryzyk inwestycyjnych.
Firma dysponująca oceną agencji ratingowej zyskuje większe zaufanie środowiska finansowego i powoduje zwiększenie bazy potencjalnych inwestorów oraz dokonania racjonalnej wyceny emisji i wreszcie weryfikacji wyceny dokonanej przez organizatora. W pewnym sensie jest
także narzędziem promocji i zwiększenia wiarygodności emitenta. Uzyskana ocena ma wpływ
na maksymalną wielkość udzielonego kredytu oraz jego oprocentowanie.
Szacunków krajowego ryzyka inwestycyjnego dokonuje pewna liczba wyspecjalizowanych
agencji (Smith 1994). Agencja ratingowa lub credit-ratingowa to firma doradztwa inwestytywną opinię
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cyjnego, "przeprowadzająca jakościową klasyfikację dłużnych papierów wartościowych oraz
innych zobowiązań ze względu na standing finansowy emitenta poprzez nadanie pożyczko
biorcy stopnia zaufania finansowego wyrażonego za pomocą kodu literowego". Z uwagi na fakt ,
że emisja papierów dłużnych jest zaciągnięciem pożyczki na rynku finansowym, działalność
agencji ratingowej odnosi się do bezpieczeństwa transakcji na tym właśnie rynku. W celu zagwarantowania obiektywizmu oceny zwykle jedna grupa analityków gromadzi dane i utrzymuje
kontakt z ocenianym podmiotem, natomiast druga grupa w oparciu o uzyskane dane liczbowe feruje ocenę. Aktualnie na całym świecie działa kilkadziesiąt agencji ratingowych . Do najważ
niejszych można zaliczyć (Kaczmarek 1999): "Moody 's Investor Service", "Standard &
Poor's", "Fitch lnvestors Service", "Canadian Bond Rating Service", "Duff & Phelps Credit Rating" Co., "Mikuni" Co., Ltd., "International Bank Credit Ana1ysis" (IBCA), "Thomson Bank
Watch" - BREE, " A.M. Best Company".
Rating jest kategorią dotychczas mało znaną w Polsce. Pojawił się w Polsce po 1990 roku,
kiedy przystąpiono do budowania gospodarki rynkowej (Kaczmarek 1999). W 1996 roku
podjęta została przez Związek Banków Polskich i Agency for International Development inicjatywa utworzenia polskiej agencji ratingowej. W listopadzie 1996 powołano do życia Środ
kowoeuropejskie Centrum Ratingu i Analiz S.A. Agencja CERA S.A. które opracowuje ratingi
krótko- i długoterminowe .
Agencja ratingowa, oceniając firmę lub miasto, koncentruje się na następujących elementach: ocenie określonego kraju, jakości majątku, strukturze kapitałów własnych, długotermi
nowej zdolności do przynoszenia zysku, posiadanej płynności, jakości managementu itp.
Rankingi krajowego ryzyka inwestycyjnego opracowywane przez firmy ratingowe obejmują
zwykle liczbę punktów (lub pierwszych liter alfabetu) przydzielonych danemu krajowi na bazie
kilku najistotniejszych zmiennych, takich jak: poziomy długów (debt levels), wykaz spłat
długów (dept repayment record), stan rachunków bieżących (current account position), polityka ekonomiczna i stabilność polityczna. Skala punktów obejmuje generalnie rozpiętość od
I 00 do O- kraje o najmniejszej skali ryzyka charakteryzują wyższe wartości punktów, a kraje
o najwyższym stopniu ryzyka - najmniejsze. Podobnie jest w przypadku liter- pierwsze
litery alfabetu otrzymująkraje o najmniejszym ryzyku inwestowania, a litery późniejsze- pań
stwa o ryzyku największym . Przykładowo w rankingu "Euromoney" z września 1999 roku
Polska klasyfikowana była na 42 miejscu, z liczbąpunktów 62,55 (na 100 możliwych) (www.
euromoney.com). W rankingu "Moody's" Polska w styczniu 1999 otrzymała litery Baa3 (najwyższe punkty Aaa), w rakingu "S&P"- BBB-, a w rankingu "Fitch-IBCA"- BBB (www.
paiz.gov.pl). Jakie ma to przełożenie na składnik ryzyka krajowego w stopie dyskontowej?
4.2.2. Oceny banków
Procedury przyznawania ocen wiarygodności finansowej dokonują, także duże instytucje
finansowe i banki, a wśród nich Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju , "C itibank" N.A. New York, "Citicorp", "Merrill Lynch" & Co. Inc. i inne (Kaczmarek 1999).
Banki wyrażają swoją opinię odnośnie poziomu krajowego ryzyka inwestycyjnego na dwa
sposoby: poprzez rodzaje pożyczek udzielanych danemu krajowi (różny czas i różna stopa procentowa w zależności od kraju) oraz poprzez ocenę zdolności kredytowej. Oceny zdolności kredytowej wyrażone są w skali literowej- AAA oznacza najwyższą ocenę (najmniejsze ryzyko).
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W miarę wzrostu ryzyka spada klasa: AAA, AA, A, BBB, BB i B. Poniżej B nie ma ustalonej
oceny i kraj jest klasyfikowany jako "nie szacowany" ("unrated''). Ponieważ rating ten nie
uwzględnia wielu krajów górniczych nie jest on dobrą bazą dla ustalania stopy dyskontowej .
4.2.3. Stopy forfaitingowe
Najbardziej użytecznym narzędziem dla szacowania właściwej stopy dyskontowej dostarczają tzw. stopy forfaitingowe. Forfaiting jest praktyką nabywania puszczonych w obieg rządo
wych papierów wartościowych (skryptów dłużnych, government notes) płatnych w przyszłości .
Stopy forfaitingowe są stopami dyskontowymi, które stosują forfaiterzy dla tych papierów
w momencie ich zakupu; obejmują one podstawową stopę procentową i składnik ryzyka. Ten
drugi składnik może być określony przez odejmowanie stopy dyskontowej stosowanej w krajach
o najmniejszym krajowym ryzyku inwestycyjnym (Stany Zjednoczone lub Kanada) od stóp innych krajów (Smith 1994). Forfaiterzy zabezpieczają się dalej przed ryzykiem poprzez kupowanie papierów rządowych krajów o większej dozie ryzyka na krótsze okresy czasu. Okresy te
obejmują 7, 5, 3, 2, l i 0,5 roku. Obecnie forfaiterzy kupują przykładowo papiery rządowe na
7 lat w Kanadzie, 5 lat w Indiach, 3 lata w Rumunii, l rok w Kazachstanie i na Kubie. W Polsce
forfaiterzy kupują rządowe papiery wartościowe na okres 7 letni (www.bbasset.com).
Firma "Moody's" w lutym 1999 r. szacowała premię za ryzyko inwestowania w Polsce na
1,45% (www.stern.nyu.edu). Natomiast firma "Euromoney" we wrześniu tegoż roku oceniała tę
premię na 1,2% (www.euromoney.com). Wg "Benning Basset" premia ta mieścić się powinna
w przedziale 0,75-2,75% (www.bbasset.com) (wszystkie szacunki dla inwestycji dolarowych).
Ponieważ stopy forfaitingowe wyrażają stopy dyskontowe dostosowane do ryzyka, można je
bezpośrednio zastosować do oceny krajowego ryzyka inwestycyjnego w stopie dyskontowej ,
przyjmowanej dla liczenia NPV.
Przyrosty krajowego ryzyka inwestycyjnego mogą wahać się w przedziale od 0% dla krajów
o niskim ryzyku inwestycyjnym do wartości l 0%, mogąc przez to istotnie p9dnieść stopę dyskontową. Warto zaznaczyć, że firma "Capital Group Securities" Ltd. dodawała 10% czynnik
ryzyka dla funkcjonujących kopalń w Zimbabwe przy ocenie kilku przedsięwzięć dla "Falconbridge Gołd Corporation" (Smith 1994).
Przykłady klasyfikowania krajowego ryzyka inwestycyjnego niektórych państw przedstawia
tabela 3.
Z podejściem Smitha, a co za tym idzie z podejściem do zagadnienia praktyków z przedsię
biorstw górniczych, postulującym korygowanie stóp dyskontowych w górę, w wypadku, gdy
projekt zlokalizowany jest w kraju o niepewnej sytuacji politycznej i ekonomicznej polemizuje
Davis (Davis 1995). Według Davisa negatywne aspekty, związane z realizacją górniczych projektów inwestycyjnych w krajach o podwyższonym ryzyku, powinny być odzwierciedlone
w elementach przepływów gotówkowych dla oceny ekonomicznej, a nie w stopie dyskontowej .
Swoją argumentację Davis ilustruje przykładem, w którym dokonuje porównania inwestycji
zagranicznej z inwestycją krajową (Davis 1995).
Rozważa on dwa górnicze projekty inwestycyjne: projekt eksploatacji złota w Papui-Nowej
Gwinei, oraz identyczny projekt inwestycyjny w Newadzie. Naturalnie projekt azjatycki uważany jest za przedsięwzięcie bardziej ryzykowne, gdyż w tym przypadku większe ryzyko towarzyszące realizacji tego projektu, związane jest z narażaniem się na wpływ czynników zew-
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nętrznych.

Na projekt w Papui oddziaływujązewnętrzne czynniki ryzyka w rodzaju możliwości
niekorzystnych warunków pogodowych, utrudniających eksploatację, wreszcie niepewności odnośnie jakości siły roboczej czy logistyki ( organizacja zaplecza, dróg dojazdowych, transportowych i in.). Większość wpływu tych czynników na
roczne przepływy gotówkowe i wartość kopalni przejawia się możliwością potencjalnego
zmniejszenia wydajności zakładu przeróbczego. Wszystkie te niepewności występujące w przypadku inwestycji w Papui-Nowej Gwinei czynią ten projekt ryzykowniejszym.
wywłaszczenia, możliwości wystąpienia

Tabela 3. Oszacowanie krajowego ryzyka inwestycyjnego wg banków i nicktórych firm ratingowych
Tablc 3. Estimation ofnational investment risk according banks and somc rating companies
Stopy forfaitingowc (forfaiting rates)
"Citibank"

Inwestor
lnstytu
-ej onalny

"Euromoney"

0,00

AAA

95

100

-

4,88

0,00

AA+

87

98

-

4,88

5,94

1,06

AA

80

92

-

5

4,94

6,00

1,12

A

60

65

23

Chile

5

5,06

6,12

1,25

888

25

21

23

Meksyk

5

5,06

6,12

1,25

88+

31

31

55

ChRL

5

6,00

7,06

2,19

BBB

68

78

30

Brazylia

3

5,06

8,06

3,19

-

35

35

70

RPA

3

5,06

8,06

3,19

-

41

41

50

Indonezja

3

6,00

9,00

4,13

888-

48

59

Argentyna

3

6,50

9,50

4,63

88-

25

29

55

Zimbabwe

l

6,88

14,88

10,00

23

34

n.a.

okres
[lata]

stopa
aktualna
[%]

stopa
zakumulowana
(%]

zwiększenie

USA

7

4,88

4,88

Kanada

7

4,88

Australia

5

Malezja

Pałlstwo

ryzyka
[%]

-

ElU

l

40

Kreski -nic oszacowane; n.a.- nicdostępne
Stopyfor{aitingowe wzięto z Banques des Echanges lnternationaux, czerwiec 1993. "Okres" odpowiada tenninowi forfaitingu. "Stopa aktualna" jest amcrykałlską forfaitingową stopą dyskontową wziętą bezpośrednio z tablic bankowych (brano średnią w wysokosci 5,06% tam, gdzie wartości nic są dane). "Stopa zakumulowana" jest wartością
akumulowaną wszystkich przyrostów stopy plus l ,00% dla każdej zmiany w terminu forfaitingowcgo;jcst to ocena stopy w przypadku, gdy wszystkie kraje klasyfikowane były na bazie terminu 7-lctniego. "Zwiększenie ryzyka" jest przyrostem stopy zakumulowanej powyżej stopy amerykałlsko/kanadyjskicj.
Kolumna "Citibank" odnosi się do danych wziętych z serwisu oceny krajowego ryzyka inwestycyjnego Citibank
Project Financc, Październik 1993.
"Inwestor Instytucjonalny"- ocena zdolności kredytowej, 1986, wg Krayenbuehla.
"Euromoney"- ocena zdolności kredytowej, 1986, wg Krayenbuchla.
"EIU"(Economist Intclligcncc Unit) wg "The Economist," 20 listopad, 1993.
Źródło: Smith L.D. 1994
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Intuicja mówi, że inwestorzy zapłaciliby mniej za projekt w Papui. Jest to związane z nieco do ewentualnych przestojów w pracy i losów przedsięwzięcia w ogóle. Oczekiwana wartość projektu inwestycyjnego w Papui-Nowej Gwinei musi być więc niższa . Davis
ubolewa, iż niestety w praktyce dzieje się tak, że zazwyczaj tę zwiększoną niepewność kompensuje się wprost poprzez zwiększanie stopy dyskontowej. Dlaczego?
Przyjmijmy, że kopalnia w Papui-Nowej Gwinei zaprojektowana będzie dla przerobu
3,6 mln Mg rocznie. Jednakże, jeśli wskutek lokalnych wydarzeń, kopalnia zostania przejęta
przez państwo lub zamknięta, bieżące wydobycie wynosić będzie zero. Przyjmijmy, że istnieje
50% szans, że to może się wydarzyć (projekt bardzo "ryzykowny").
Istnieją trzy drogi zamodelowania produkcji kopalni. Pierwszą- i najbardziej powszechną- jest przyjęcie zaprojektowanej wartości produkcji 3,6 mln Mg. Znaczy to, że przeprowadzając analizę NPV dla tego projektu, wartość 3,6 mln Mg jest parametrem stosowanym w arkuszu kalkulacyjnym. Ale ponieważ wiemy, że liczba ta da zbyt wysokie wartości oczekiwanych
przepływów gotówkowych, stopa dyskontowa powinna być arbitralnie podniesiona w stosunku
do stopy, która zastosowana byłaby w kopalni zlokalizowanej w Newadzie- powiedzmy z 15
do 20%. Oczywiście wartość projektu ulega w ten sposób zmniejszeniu, ale nie jest to działanie
właściwe, gdyż wyższa stopa procentowa faworyzuje wcześniejsze przepływy gotówkowe niż
późniejsze (rys. 4). Byłoby to uzasadnione jedynie w przypadku, gdy z biegiem lat malałaby
szansa na utrzymanie założonej (3,6 mln Mg) zdolności produkcyjnej. Ale jeśliby i tak nawet
było, jest to mało prawdopodobne, aby redukcja oczekiwanego wydobycia zmniejszała się przy
tym samym współczynniku wykładniczym implikowanym przez zwiększoną stopę dyskontową.
Drugim, lepszym sposobem radzenia sobie ze zwiększoną niepewnością w zakresie produkcji jest modelowanie explicite, że wydobycie w każdym roku wynosi l ,8 mln Mg (0,9 x 4 +
+ 0,5 x O) i stosowanie w dalszym ciągu stopy 15%. Oczekiwana wartość NPV projektu będzie
pewnością,

J
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odpowiednio zredukowana, ale nie z powodu zwiększenia stopy dyskontowej, ale z powodu
ryzyka politycznego explicite w arkuszu kalkulacyjnym.
Trzecią drogą modelowania ryzyka jest zamodelowanie wydobycia jako rozkładu prawdopodobieństwa z 50%-owym prawdopodobieństwem, że produkcja będzie wynosiła 3,6 mln Mg
i 50%, że wynosić będzie O. Następnie przeprowadza się symulację Monte Carlo, przy zastosouwzględnienia

Tabela 4. Koszty dla wykonania produkcji w różnych krajach w stosunku do warunków japońskich
Tablc 4. Cost for location of production in diffcrcnt countrics in relation to Japancse condition
Japonia

USA

RFN

Korca

ChRL

Singapur

(Płd.)

Koszty
energii

Koszty
transportu
i telckomunikacji

100

67

117

152

54

53

100

77

81

44

71

38

Woda dla przemysłu

100

-

-

191

39

374

Przewozy kolejowe towarowe

100

61

67

24

lO

-

Transport morski

100

131

-

40

22

-

Opłaty

100

90

-

47

-

53

Produkty ropy naftowej
Energia dla

przemysłu

portowe

Koszty miQdzynarodowych przewozów
towarowych samolotami

100

55

73

98

36

80

Opłaty

celne przy eksporcie

100

-

-

24

-

20

Opłaty

za telefoniczne rozmowy
100

97

155

52

14

29

100

48

65

23

5

-

100

88

łOI

95

-

85

100

32

185

123

87

-

86

-

-

-

-

-

100

71

62

54

-

-

100

li

24

28

9

38

100

55

52

56

135

70

100

73

135

31

-

31

100

82

100

65

66

54

-

lokalne
mi~tdzymiastowc

Opłaty

za

wyłączność

mi~tdzynarodowych

linii
przy

połączcniach

telefonicznych (zwykle)
Wyłączność

linii przy telefonach
miejscowych

Koszty emisji akcji
Koszty
gromadzenia
kapitału

Koszt
zagospodarowania
terenu

Koszty lokowania

zakładów

przemysłowych
Wysokość

komercjalizacji

Koszty wynajQcia biur

Koszty zatrudnienia
Koszty
zatrudnienia
Podatki

Podatck dochodowy od korporacji
(rzeczywista stopa opodatkowania)

Źródło: Govcrnment publicity "Six reforms" (June, 1997)
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wamu 15% stopy dyskontowej . Wynikowa oczekiwana NPV wynosić będzie tyle samo, co
w metodzie drugiej, ale będzie teraz odzwierciedlać niepewność co do warunków towarzyszących przedsięwzięciu.

Naszym zdaniem, a także potwierdza to Davis, najlepszym zatem sposobem jeśli chodzi
o modelowanie ryzyka wydobycia w projektach zagranicznych jest albo stosowanie analizy
prawdopodobieństwa stochastycznego i realnej stopy dyskontowej (bez naliczonej inflacji) lub
stosowanie pojedynczej, deterministycznej kalkulacji NPV dla oczekiwanej wielkości wydobycia z wykorzystaniem tej samej (co w projektach krajowych) stopy dyskontowej. Symulacja
stochastyczna jest zatem korzystniejsza od metody drugiej. Jest tak, ponieważ symulacja w sposób wyraźny ocenia niepewność w oczekiwanej wartości NPV projektu, czego metoda druga nie
czyni (Davis 1995).
Warto zaznaczyć, że obok wielostronnych analiz przy wykorzystaniu szerokiej gamy metod
oceny projektów inwestycyjnych wiele uwagi poświęca się porównaniu kosztów lokowania produkcji i inwestycji w różnych krajach. Interesujące dane, porównujące koszty lokowania produkcji w różnych krajach (USA, RFN , Korea (Płd.), Chińska RL, Singapur) w stosunku
do warunków japońskich przedstawiono za Ekonomiką i Organizacją Przedsiębiorstw 9/1999
w tabeli 4.
Niewątpliwie najbardziej interesujące warunki dla lokowania produkcji górniczej (choć autorom ww. raportu nie udało się zgromadzić wszystkich kosztów) istnieją w Chińskiej RL.
5. Podsumowanie

W referacie przedstawiono niektóre aspekty oceny ryzyka w realizacji inwestycji górniczych. Ograniczone ramy referatu spowodowały, iż ocenę tą przedstawiono na dwóch przykła
dach uwzględniając tylko naszym zdaniem najbardziej istotne elementy. Pełna ocena winna być
bardziej wszechstronna i wieloaspektowa.
Pierwszy przykład jest ilustracją sytuacji, kiedy to kończące się zasoby rud cynku i ołowiu
mogąstanowić zachętę dla podjęcia ryzykownej inwestycji. Przykład drugi zwraca uwagę nakonieczność uwzględniania w analizie inwestycji zagranicznej tak istotnego elementu jakim
jest krajowe ryzyko inwestycyjne. Niewłaściwa ocena ryzyka jak pokazuje praktyka ostatnich
lat może prowadzić do znacznych strat finansowych. Coraz częściej polskie przedsiębiorstwa
będą poszukiwały możliwości inwestowania poza granicami kraju. Właściwa ocena ryzyka
i znajomość konsekwencji podejmowanych działań jest niezbędna. Sądzimy, że nasz referat
jest skromnym przyczynkiem do szerszych rozważań związanych z inwestycjami w gospodarce
rynkowej.
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Certain aspects of risk assessment in

minerał

investments

Abstra et
Minerał investment risk assessment problem - because of its difficulty to provide a quantitative measure-is a very complicated and multiacpect issue. This pa per presents some signitleant facets ofrisk estimate, based on two examples:
domestic investment in early exploration stage,
- foreign investment, especially including country risk.
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JózefKNECHTEL
Główny
Zakład

Instytut Górnictwa

Aerologii Górniczej, Katowice

Rozwiązania obniżające
Słowa

koszty klimatyzacji w kopalniach

kluczowe

Powietrze kopalniane-lutniociągi wentylacyjne- urządzenia chłodnicze- koszty klimatyzacji
Streszczenie
Omówiono rozwiązania pozwalające na obniżenie kosztów klimatyzacji w kopalniach.
W przypadku zastosowania środków wentylacyjnych zwrócono uwagę na właściwe zaprojektowanie i wykonanie instalacji lutniowej (wraz z wentylatorem lutniowym). W przypadku stosowania urządzeń chłodniczych zaproponowano zastąpienie dużych jednostek chłodniczych więk
szą liczbą małych jednostek oraz zastosowanie w ścianie eksploatacyjnej lutniociągu z chłod
nym powietrzem.

l. Wstęp
Wzrost trudności klimatycznych w kopalniach węgla kamiennego powoduje, że na klimatyzację wyrobisk górniczych wydaje się coraz większe kwoty. Np. w kopalniach Jastrzębskiej
Spółki Węglowej roczny koszt stosowania klimatyzacji wynosi 14 mln zł (Nawrat, Sztwiertnia
1998). Pomimo tak wysokich nakładów nie zawsze uzyskuje się zamierzone efekty. Zarówno
badania teoretyczne Zakładu Aerologii Górniczej GIG (Knechtel i in. 1994) jak i doświadczenia
ruchowe kopalni "JAS-MOS" (Knechtel 1997) oraz kopalni "Borynia" (Knechtel 1998) wykazały, że nie zawsze stosowanie dużych (jak na polskie warunki) mocy chłodniczych jest wystarczające dla uzyskania prawidłowych warunków klimatycznych.
Zgodnie z restrukturyzacją polskiego górnictwa problemem jest nie tylko zapewnienie prawidłowych warunków pracy w wyrobiskach górniczych ale również obniżenie kosztów klimatyzacji. W referacie omówiono rozwiązania pozwalające na obniżenie nakładów na klimatyzację
w kopalniach. W przypadku zastosowania środków wentylacyjnych położono nacisk na odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie instalacji lutniowej (wraz z wentylatorem lutniowym).
W przypadku stosowania ziębiarek proponuje się zastąpienie dużych jednostek chłodniczych
większą liczbą małych jednostek oraz zastosowanie w ścianie eksploatacyjnej lutniociągu
z chłodnym powietrzem.

Sekcja IV

663

School of Underground Mining 2000

2. Zwalczanie zagrożenia klimatycznego w wyrobiskach z
wentylacyjnymi

wentylacją lutniową środkami

2. l.lnstalacja lutniowa
Głównym środkiem umożliwiającym uzyskanie prawidłowych warunków klimatycznych
w drążonym wyrobisku górniczym (zwłaszcza kombajnowym) jest doprowadzenie do strefy
przodkowej tego wyrobiska odpowiedniej ilości powietrza świeżego za pomocą instalacji lutniowej. Z badań Zakładu Aerologii Górniczej GIG wynika, że jedną z przyczyn występowania
wysokich temperatur powietrza w drążonych wyrobiskach z wentylacją lutniowąjest zła jakość
uszczelnienia lutniociągów. Na przebadanych 110 lutniociągów 7 lutniociągów miało jakość
uszczelnienia prawie dobrą, 6 - dość dobrą, 51 -mierną, 23 -złą, 19 -bardzo złą, a 4 lutniociągi miały jakość uszczelnienia fatalną (Knechtel 1994). Z analizy wyników badań lutniociągów kopalnianych można stwierdzić, że wartość współczynnika wymiany masy
najczęściej zmienia się w granicach od 3 do 100 m2 •5/kg 0 •5 . Zatem jakość uszczelnienia lutniociągu zmienia się od dość dobrej do miernej . Zdarzają się również odcinki lutniociągów o doskonałej jakości uszczelnienia.
Stosując wentylację lutniową do przewietrzania wyrobisk ślepych należy dążyć do tego, aby
w strefie przodkowej drążonego wyrobiska było możliwie dużo powietrza przy jednocześnie
niezbyt wysokich parametrach punktu pracy wentylatora lutniowego. Cel ten można osiągnąć
stosując duże średnice lutniociągu przy dobrym (względnie bardzo dobrym) jego uszczelnieniu.
Wpływ średnicy lutniociągu i współczynnika wymiany masy powietrza (jakości uszczelnienia lutniociągu) zostanie przeanalizowany na następującym przykładzie. Wyrobisko ślepe
ma długość 600 m. Potrzebna ilość powietrza w strefie przodkowej tego wyrobiska wynosi
V0 =4m 3/s. Przy zastosowaniu lutniociągu zbudowanego z lutni metalowych o średnicy 0,6 m
i jakości uszczelnienia charakteryzującej się współczynnikiem wymiany masy e= l 00 m 2•5/kg 0 •5
sprawność tego lutniociągu odczytana z wykresu na rysunku l wynosi ll = 0,46. Zatem potrzebna wydajność wentylatora lutniowego współpracującego z tym lutniociągiem wyniesie
V w = 4 m 3/s)/0,46 = 8,70 m 3/s. Odczytany z wykresu na rysunku 2 opór aerodynamiczny tego
lutniociągu wynosi R = 120 kg/m7 . Potrzebne spiętrzenie układu wentylatorów lutniowych wynosi t.pc = 120 · (8,7)2 Pa = 9083 Pa, a potrzebna moc (zakładając, że sprawność całkowita wentylatora lutniowego wynosi llc = 67%) jest równa: N = V wt.P/llc = 8,7 m3 /s · 9083 Pa/0,67 =
= 117 943 W ", 118 kW . Jeśli poprawimy jakość uszczelnienia lutniociągu na dość dobrą
(0 = 30), wówczas odczytana z wykresu na rysunku l sprawność lutniociągu wyniesie 74%, potrzebny wydatek wentylatora lutniowego będzie równy 5,41 m 3/s, potrzebne spiętrzenie wentylatora lutniowego będzie równe 3512 Pa, a zapotrzebowanie mocy 28,36 kW, czyli około 4 razy
mniej aniżeli w przypadku lutniociągu o miernym uszczelnieniu.
Zmniejszenie zapotrzebowania mocy wentylatora lutniowego można również osiągnąć stosując większe średnice lutniociągu. Proponuje się do przewietrzania rozpatrywanego wyrobiska
zastosować lutniociąg metalowy o średnicy 0,8 m charakteryzujący się współczynnikiem wymiany masy e= 30 m 2•5/kg0 •5 • Odczytana z wykresu na rysunku l sprawność takiego lutniociągu
wynosi 83%, a opór aerodynamiczny odczytany z wykresu na rysunku 2 wynosi 34 kg/m 7• Parametry punktu pracy wentylatora współpracującego z takim lutniociągiem są równe: wydaj-
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ność

- Vw = 4,82 m 3/s, spiętrzenie całkowite - .ó.pc = 790 Pa, zaś zapotrzebowanie mocy
N= 5683 W ::e 5,67 kW. Zapotrzebowanie mocy w przypadku zastosowania lutniociągu o śred
nicy 0,8 m jest zatem prawie 5 razy mniejsze niż w przypadku lutniociągu o średnicy 0,6 m.
Właściwy dobór instalacji lutniowej ma zatem kolosalne znaczenie, jeśli chodzi o koszty przewietrzania. Obecnie cena jednej kilowatogodziny energii elektrycznej na cele przemysłowe
(wg informacji Zakładów Energetycznych w Katowicach z dnia 14 maja 1999 r.) wynosi w zależności od stosowanego napięcia i okresu poboru mocy (całodobowy, szczyt przedpołudniowy,
szczyt popołudniowy, poza szczytem) od 11,542 do 29,276 groszy. W rozważaniach dotyczących przykładu zamieszczonego w referacie przyjęto cenęjednej kilowatogodziny równą
24 grosze. Stosując do przewietrzania wyrobiska lutniociąg metalowy o średnicy 0,6 m ponosimy w ciągu doby koszty w wysokości 679,68 zł przy miernej jakości uszczelnienia oraz
163,35 zł przy dość dobrej jakości uszczelnienia. Natomiast stosując lutniociąg o średnicy 0,8 m
i dość dobrej jakości uszczelnienia ponosimy koszty w wysokości 32,83 zł. Zatem różnica kosztów przewietrzania w zależności od jakości uszczelnienia lutniociągu wynosi w ciągu doby
516,33 zł. Jeśli dodatkowo zwiększymy średnicę lutniociągu wówczas wspomniana różnica
wzrośnie dodatkowo o 130,52 zł (do wartości 646,85 zł) . Jeśli zatem chcemy zapewnić wymaganą przepisami intensywność przewietrzania drążonego wyrobiska ślepego (zwłaszcza jego
strefy przodkowej) przy możliwie niskich kosztach wentylacji, należy stosować instalacje lutniowe o dużych średnicach i co najmniej o dość dobrej jakości uszczelnienia.
Z badań Zakładu Aerologii Górniczej GIG (Knechtel 1994, Knechtel 1995) wynika, że ze
wzrostem współczynnika wymiany masy e rośnie przyrost temperatury powietrza w tym wyrobisku, początkowo powoli, a poczynając od miernej jakości uszczelnienia wymieniony przyrost temperatury jest szybszy. To samo dotyczy przyrostu strumienia entalpii powietrza
w badanym wyrobisku, przy czym w tym przypadku znaczny wzrost tej wielkości obserwuje się
już dla współczynnika wymiany masy e= 30 m 2.Sfkg0 •5 • Z badań tych wynika również, że negatywny skutek złej jakości uszczelnienia lutniociągu wzrasta w miarę wzrostu temperatury pierwotnej skał. Poprawiając jakość uszczelnienia lutniociągu ze złej na prawie dobrą można uzyskać obniżenie temperatury powietrza o 2°C oraz obniżenie przyrostu strumienia entalpii
o 240 kW, a więc o tyle ile wynosi moc chłodnicza ziębiarek typu GUC-250p. Zatem stosując
dobrą jakość uszczelnienia lutniociągu można w niektórych przypadkach wyeliminować konieczność stosowania urządzeń chłodniczych zapewniając jednocześnie prawidłowe warunki
klimatyczne w wyrobisku.
2.2. W en ty! a tory lu t n i owe
W odniesieniu do wentylacji lutniowej zakorzeniony jest niesłuszny pogląd, że im większa
wentylatora tym mniejszy przyrost temperatury powietrza. Jednak przy danej szczelności lutniociągu zwiększenie wydajności wentylatora lutniowego powoduje wzrost potrzebnej
mocy użytecznej w trzeciej potędze tej wydajności, a więc wzrost przyrostu temperatury powietrza płynącego przez wentylator. Dlatego też należy tak dobrać wydajność wentylatora lutniowego, aby wspomniany przyrost był możliwie najmniejszy. Jeśli zwiększenie ilości powietrza
świeżego doprowadzanego do strefy przodkowej pociąga za sobą znaczny wzrost przyrostu temperatury powietrza płynącego przez wentylator lutniowy, wówczas można za s tosować dwa lutniociągi tłoczące . W ten sposób uzyskuje się dwukrotny wzrost ilości powietrza przy
wydajność
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niezmiennym przyroście temperatury powietrza płynącego przez wentylator. Wentylator lutniowy jest bowiem jednym ze źródeł ciepła wpływających na mikroklimat w wyrobisku ślepym.
Podczas pomiarów parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego w wybranych wyrobiskach z wentylacją lutniową stwierdzono znaczne przyrosty temperatury powietrza płynącego
przez wentylator lutniowy wynoszące najczęściej od 3 do 5°C, a w skrajnym przypadku nawet
l ooc. Wyższa temperatura powietrza za wentylatorem tło czącym pociąga za sobą wyższą temperaturę powietrza w strefie przodkowej. Opierając się na wynikach badań Zakładu Aerologii
Górniczej GIG (Markefka 1977) opracowano charakterystyki temperaturowe stosowanych
w polskim górnictwie węglowym wentylatorów lutniowych (Knechtel 1995).Korzystanie z wymienionych charakterystyk polega na tym, aby wybrać taki wentylator lutniowy, który spowoduje możliwie mały przyrost temperatury powietrza płynącego przez ten wentylator. Dla doboru
wentylatora o najmniejszym przyroście temperatury powietrza podczas jego przepływu przez
ten wentylator wykreśla się charakterystykę lutniociągu na charakterystykach temperaturowo-spiętrzeniowych (Knechtel 1995). Z przecięcia się charakterystyki lutniociągu z charakterystykami spiętrzenia wentylatorów uzyskuje się możliwe punkty pracy wentylatorów. Z otrzymanej
liczby punktów uwzględnia się tylko te, dla których zapewnione jest uzyskanie żądanej wydajności wentylatora. Z kolei, korzystając z charakterystyk temperaturowych, dla każdego wentylatora wyznacza się przyrost temperatury powietrza podczas jego przepływu przez dany wentylator, jako wartość rzędnej punktu przecięcia się prostej prostopadłej do osi odciętych (przechodzącej przez punkt pracy wentylatora) z charakterystyką temperaturową tego wentylatora.
Do dalszej pracy w danym lutniociągu dobiera się ten wentylator, dla którego wymieniony przyrost temperatury powietrza ma wartość najmniejszą.
Właściwie dobrany wentylator lutniowy może przyczynić się do tego, że całkowity strumień
ciepła wnikającego do powietrza kopalnianego będzie o kilkadziesiąt kilowatów mniejszy od
analogicznego strumienia ciepła przy stosowaniu wentylatora nieuwzględniającego aspektu klimatycznego. Jest to związane ze sprawnością wentylatora. Z podanego w rozdziale 2.1 przykładu wynika, że poprawa sprawności wentylatora lutniowego o kilka procent może przyczynić
do zmniejszenia zapotrzebowania mocy przez ten wentylator o kilka kW, a w konsekwencji
zmniejszenie kosztów przewietrzania: w ciągu doby o kilkadziesiąt zł, w ciągu miesiąc a o kilkaset zł, a w ciągu roku o kilka (a nawet kilkanaście) tysięcy zł. Dlatego też przy doborze wentylatora lutniowego należy dążyć do tego, aby jego sprawność była jak największa. W przypadku
konieczności stosowania ukła dów wentylatorów lutniowych, ze względów klimatycznych nie
jest celowe stosowanie szeregowego układu wentylatorów, bo wówczas sumują się przyrosty
temperatury powietrza płynącego przez każdy z tych wentylatorów. W takim przypadku lepiej
jest stosować równoległy układ pracy wentylatorów lutniowych .
3. Stosowanie urządzeń chłodniczych do poprawy warunków klimatycznych w
wyrobiskach z wentylacją lutniową

drążonych

Odpowiednio niską temperaturę powietrza w strefie przodkowej drążonego wyrobiska
z wentylacją lutniową nie zawsze można zapewnić środkami wentylacyjnymi . Z doświadczeń
polskiego przemysłu węglowego wynika, że już w zakresie temperatur skał od 35 do 40°C często
zachodzi potrzeba stosowania urządzeń chłodniczych. Jeśli temperatura pierwotna skałjest wyż
sza od 40°C, to w zasadzie bez ziębiarki nie można w takim wyrobisku zapewnić prawidłowych
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warunków klimatycznych. W przypadku długich wyrobisk górniczych drążonych kombajnem
chodnikowym w skałach o wysokiej temperaturze pierwotnej, nawet zastosowanie chłodnicy
powietrza może okazać się niewystarczające do zapewnienia prawidłowych warunków klimatycznych. Badania Zakładu Aerologii Górniczej GIG wykazały, że w wielu przypadkach, pomimo stosowania urządzeń chłodniczych, temperatura powietrza w drążonym wyrobisku była
wyższa od 28°C. Były również przypadki, w których wzdłuż trasy wyrobiska temperatura powietrza była wyższa od 28°C, pomimo, że w strefie przodkowej temperatura ta była niższa od
28°C. W takich przypadkach dominował pogląd, że zastosowane moce chłodnicze były za małe
w stosunku do strumienia ciepła jaki należało odprowadzić z wyrobiska. Pogląd ten nie zawsze
był słuszny. Dlatego też w ramach niniejszego referatu proponuje się inne rozwiązanie.
Idea zaproponowanego sposobu klimatyzacji drążonego wyrobiska z wentylacją lutniową
polega na rozłożeniu potrzebnej mocy chłodniczej wzdłuż wyrobiska. Zostanie wykazana róż
nica pomiędzy tradycyjnym sposobem klimatyzacji i sposobem polegającym na zastosowaniu
większej liczby chłodnic, ale o małej mocy (np. chłodnice niemieckiej firmy GFW typu SPK22
o mocy 30 kW każda). Nowy sposób prewencji zagrożenia klimatycznego wyrobisk ślepych
przedstawiono na następującym przykładzie . Wyrobisko ślepe o długości l 000 m drążone jest
w skałach o temperaturze pierwotnej 37°C za pomocą kombajnu chodnikowego. Temperatura
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powietrza czerpanego z prądu opływowego wynosi 26°C. Całkowita moc zainstalowana
urządzeń energomechanicznych wynosi 210 kW w strefie przodkowej oraz 165 kW wzdłuż trasy
wyrobiska. Do przewietrzania wyrobiska zastosowano wentylację lutniową ssącą. Wykonano
następujące warianty prognozy klimatycznej: bez chłodzenia powietrza, zjedną chłodnicą typu
GCCP-115, dwiema chłodnicami GCCP-115, trzema chłodnicami GCCP-115 oraz wariant
z pięcioma chłodnicami typu SPK22. Wyniki prognoz klimatycznych przedstawiono w postaci
graficznej na rysunku 3. W przypadku braku klimatyzacji temperatura powietrza w wyrobisku
rośnie od 26 do 34°C. Po zastosowaniujednej chłodnicy powietrza o mocy chłodniczej 115 kW
(GCCP-115) wspomniana temperatura wzrasta do wartości 33 ,3°C. Po zastosowaniu dwóch
chłodnic GCCP-115 temperatura ta rośnie do 31 ,9°C, a trzech chłodnic do wartości 29,3 °C. N atomiast stosując na trasie wyrobiska pięć chłodnic o mocy 30 kW każda (np. typu SPK22) uzyskuje się temperaturę powietrza niższą od 28°C. W tym wariancie klimatyzacji różnica
temperatur maksymalnej i minimalnej wynosi 3,8°C, w wariancie z jedną chłodnicą GCCP-115
wspomniana różnica wynosi 9,4°C, z dwiema chłodnicami 8,4°C, a bez chłodzenia 8°C. Jedynie
wariant klimatyzacji z pięcioma małymi chłodnicami o mocy 30 kW każda (w sumie 150 kW)
gwarantuje prawidłowe warunki klimatyczne w drążonym wyrobisku. Warianty z zastosowaniem chłodnic typu GCCP-115, pomimo zainwestowania w nich wiekszej mocy chłodniczej
(230 i 345 kW), nie zapewnią w każdym miejscu drążonego wyrobiska temperatury powietrza
niższej od 28°C. Stosowanie większej liczby małych jednostek chłodniczych w miejsce jednej
dużej przynosi podwójną korzyść: uzyskuje się prawidłowe warunki klimatyczne w wyrobisku
górniczym przy jednocześnie mniejszym zaangażowanym potencjale chłodniczym.
Według badań Zakładu Aerologii Górniczej GIG (Knechtel 1998) koszt wytworzenia l kW
mocy chłodniczej w ciągu doby wynosi od 6,49 zł/kW (dla urządzeń typoszeregu GUC) do
4,92 zł/kW (dla urządzeń niemieckiej firmy GFW), średnio 5,47 zł/kW. Przyjmując koszt wytworzenia l kW mocy chłodniczej na poziomie 5 zł/kW w przypadku zastosowania klimatyzacji
wyrobiska jak w podanym przykładzie uzyskuje się oszczędność równą: 5 · (345 - 150) zł =
= 975 zł w ciągu doby.
4. Nowe sposoby klimatyzacji

ścian

eksploatacyjnych

Dotychczas dla zapewnienia prawidłowych warunków klimatycznych w ścianie eksploatacyjnej lokalizowano w przekroju wlotu powietrza świeżego do ściany chłodnice powietrza.
Nie zawsze jednak uzyskiwano parametry powietrza właściwe dla pełnej nieskróconej dniówki
roboczej. Np. w kopalni "JAS-MOS", pomimo zabudowania aż czterech chłodnic powietrza
GCCP-115 i obniżenia temperatury powietrza wpływającego do ściany do 17°C, w górnej wnęce
ściany temperatura powietrza była w dalszym ciągu wyższa od 28°C. Dla rozwiązania problemu
można np. zastosować kompleks lodowy firmy GFW typu EWKA-350 o mocy chłodniczej do
400 kW ( Henting, Czapliński 1995). Obliczenia prognostyczne wykazały, że zastosowanie takiego kompleksu do klimatyzacji ściany daje lepsze efekty aniżeli zastosowanie dwóch urządzeń
chłodniczych typu GUC-250p o łącznej mocy 500 kW (Knechtell995). Wadą tego sposobu klimatyzacji ściany jest wysoki koszt wytwarzania lodu. Inne rozwiązanie zaproponowane w ramach niniejszego referatu polega na zabudowaniu w ścianie eksploatacyjnej nieszczelnego
lutniociągu z chłodnym powietrzem. W chodniku podścianowym część powietrza jest chłod
zona w chłodnicach powietrza, z którymi współpracuje lutniociąg elastyczny zabudowany
Sekcja IV
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w ścianie eksploatacyjnej. Pozostała (nieschłodzona) część powietrza płynie do ściany eksploatacyjnej, gdzie miesza się z chłodnym powietrzem, które przez nieszczelności ucieka z lutniociągu do wyrobiska ścianowego. Aby upewnić się, czy taki sposób klimatyzacji będzie
efektywny, należało wykonać odnośne obliczenia klimatyczne. Metoda prognozowania warunków klimatycznych w wyrobiskach z opływowymi prądam i powietrza, w których zabudowany
jest lutniociąg z chłodnym powietrzem została opisana w materiałach konferencyjnych "Szkoły
Aerologii Górniczej" (Knechtel 1999). Obliczenia prognostyczne wykonano dla ściany eksploatacyjnej o długości 200m. Ściana jest prowadzona w skałach o temperaturze pierwotnej 36°C.
Dobowe wydobycie ze ściany wynosi 2000 t. Ściana jest nachylona do poziomu pod kątem
O, 18 rad. Łączna moc urządzeń energomechanicznych zlokalizowanych w ścianie wynosi
680 kW. Pole powierzchni przekroju poprzecznego ściany wynosi 8m2 , a jego obwód 12m.
Temperatura powietrza świeżego dopływającego do ściany mierzona termometrem suchym wynosi 27°C, a mierzona termometrem wilgotnym wynosi 24 a c. W chodniku podścianowym w pobliżu przekroju wlotu powietrza do ściany zabudowana jest ziębiarka typu DV -290.
Temperatura powietrza oziębionego wynosi l2°C. Temperatura powietrza wpływającego do
ściany (po wymieszaniu z powietrzem ochłodzonym) wynosi 22,71 °C. Do ściany doprowadzono 21 m 3/s powietrza, przy czym w przypadku zastosowania w ścianie lutniociągu z chłodnym
powietrzem, na zewnątrz przewodu lutniowego popłynie 15m3/s powietrza, zaś lutniociągiem
6 m3/s powietrza. Przyjęto, że straty powietrza w lutniociągu nieszczelnym są stałe i wynoszą
0,03 (m 3/s)/m. Lutniociąg z chłodnym powietrzemjest zbudowany z lutni elastycznych o śred
nicy 0,6 m. Dla celów porównawczych wykonano pięć prognoz klimatycznych: bez klimatyzacji, z zastosowaniem klimatyzacji klasycznej (tzn. chłodnice powietrza zabudowane w chodniku
podścianowym) , z zastosowaniem w ścianie lutniociągu z chłodnym powietrzem, z zastosowaniem w ścianie chłodnic kompleksu lodowego EWKA-350 (co 10m jedna chłodnica o mocy
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14 kW każda) oraz z zastosowaniem w ścianie chłodnic powietrza typu SPK22 (9 sztuk co
20m). Wyniki obliczeń w postaci graficznej przedstawiono na rysunku 4.
Przy braku klimatyzacji prognozowana temperatura powietrza na końcu ściany dochodzi do
32°C. Przy zastosowaniu klasycznego sposobu klimatyzacji ściany wspomniana temperatura
wynosi 28,5°C, przy zastosowaniu w ścianie lutniociągu z chłodnym powietrzem 26,3°C, kompleksu lodowego EWKA-350 również 26,3°C, zaś przy zastosowaniu wariantu klimatyzacji
przy pomocy chłodnic SPK22 prognozowana temperatura powietrza na końcu ściany wynosi
26,7°C. Trzy ostatnie sposoby klimatyzacji ściany eksploatacyjnej dają wyniki zbliżone, przy
czym wariant z lutniociągiem chłodnego powietrza jest najtańszy. Wariant z zastosowaniem
kompleksu lodowego daje bardzo dobre efekty ale jest drogi ze względu na wysokie koszty wytwarzania lodu. Ze względów ekonomicznych zatem godne uwagi są warianty z zastosowaniem
lutniociągu chłodnego powietrza oraz chłodnic SPK22.
5. Zakończenie
Przedstawiono sposoby walki z wysokimi temperaturami powietrza w wyrobiskach górniczych kopalń węgla. W zakresie wentylacyjnych metod prewencji zagrożenia klimatycznego
główny nacisk położono na odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie instalacji lutniowej, tak
aby do strefy przodkowej drążonego wyrobiska dopłynęło jak najwięcej powietrza i aby jednocześnie potrzebne spiętrzenie stacji wentylatorów lutniowych było nie za wysokie (co ma również wpływ na koszty przewietrzania). Zwrócono uwagę na to, że wentylator współpracujący
z lutniociągiem powinien być tak dobrany, aby podczas przepływu powietrza przez ten wentylator nastąpił możliwie mały przyrost temperatury tego powietrza.
W odniesieniu do środków aktywnych przyjęto zasadę "dawkowania mocy chłodniczej", aby
ograniczyć dopływ ciepła z otaczającego masywu skalnego do powietrza w wyrobisku. Zamiast
chłodnic powietrza o dużej mocy lepiej jest stosować większą liczbę chłodnic o małej mocy (np.
30 kW) lub nieszczelny lutniociąg z ochłodzonym powietrzem. W ten sposób lokalne ochło
dzenie powietrza nie jest tak głębokie . Ponieważ strumień ciepła płynący do wyrobiska z masywu skalnego jest wprost proporcjonalny do różnicy temperatur: pierwotnej skał i powietrza
w wyrobisku, należy dążyć do tego, aby wspomniana różnica była możliwie mała .
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The ways of lowering the cost of air-conditioning in mines
Abstract

In this work several means that enable to lower the cost of air-conditioning in mines were
discussed. In the case o f ventilation means proper design and installation of the ducting system
including the fan were underlined. In the case of cooling devices the following ideas were put
forward :
installation o f severał smałł devices instead o f a single powerful unit,
- application o f cooled -air ducting along longwalls.
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z prototypowego systemu wybierania resztek pokładów węglowych

kluczowe

Obudowa kotwiowa-chodniki eksploatacyjne- wcinki eksploatacyjne- system wybierania
resztek pokładów - wysokie kotwienie

Streszczenie
W artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki prowadzenia prototypowego systemu wybierania resztek pokładów węglowych uzyskane w KWK "Staszic". Omówiono zasady prowadzenia eksploatacji lokowania odpadów poprodukcyjnych, uzyskane wyniki technologiczne
i ekonomiczne. Przedstawiono wnioski z 1,5 rocznego okresu prowadzenia eksploatacji.
l. Opis systemu

W latach 1996-1998 zespół pracowników Techniczno-Górniczej Spółki Akcyjnej
"TEGO NA" S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Kierownictwa KWK "Staszic" opracował
założenia eksploatacji węgla z pozostawionych resztek lub filarów pokładów, których ze wzglę
dów technicznych lub ekonomicznych nie można wybrać systemami ścianowymi.
Równocześnie założono, że w wybieranych przestrzeniach będzie można lokować odpady
poprodukcyjne z większą chłonnością jak zroby zawałowe . Autorzy oparli się na doświadcze
niach kopalń Ameryki Płn. oraz Republiki Południowej Afryki. Opierając się na powyższym
przy poparciu Zarządu Katowickiego HoldinguWęglowego opracowano projekt prototypowego
wybierania węgla chodnikami w obudowie kotwiowej wraz z wcinkami wykonywanymi z wymienionych chodników. Projekt uzyskał aprobatę władz górniczych i w sierpniu 1998 r. Techniczno-Górnicza Spółka Akcyjna "Tegona" S.A. rozpoczęła realizację projektt~~,"pokładzie 405
na poziomie 500 m KWK "Staszic". W parceli pokładu 405 ograniczonej wykon~nymi chodnikami- odstawczym G w samodzielnej obudowie kotwiowej i chodnikiem H' w obudowie podporowej- wykonuje się kolejno po upadzie za pomocą kombajnu chodnikowego AM-50, równolegle do siebie chodniki eksploatacyjne w samodzielnej obudowie kotwiowej (rys. l).
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Rys . l. Sposób eksploatacji i kolejności prowadzenia robót prototypowych systemem wybierania resztek

pokł adów

Fig. l. Thc metod of exploitation and order o f works by me ans of thc prototype system o f residual coal bed getting
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Rys . 2. Metryka obudowy kotwiowej chodnika eksploatacyjnego, pokład 405 Kopalni Staszic
wymiary wyrobiska~ 4,2 x 2,8 m, głl(bokość od powierzchni około 550 m, zagrożenie tąpaniami ~ brak,
zagrożenie wodne~ I stopień, długość kotwi~ 2,5 m
Fig. 2. Thc roof bolting ccrtificatc ofthc cxtraction gallery of thc coal bed No 405 in the Staszic Coal-Minc
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Obudowę stropu stanowiąkotwy stalowe 2,5 m wklejane na całej długości w odstępach co 0,8 m
w rzędzie przy wzajemnych odległoś ciach rzędów co l ,O m. Ociosy wyrobiska są zabezpieczone
za pomocąkotew drewnianych o długo ś ci 1,9 m w ilości 6 szt. na l m. Dodatkowo strop opinany
jest siatką zgrzewaną i blachami profilowanymi a ocios wyrobiska siatką w miarę potrzeb
(rys . 2) . Po wykonaniu chodnika eksploatacyjnego przystępuje się do wykonania w jego ociosie
wcinek o zabiorze 5 m w osi z pozostawieniem pomiędzy wcinkami nóg węglowych o szerokości dobranej przez upoważnionego rzeczoznawcę do spraw obudowy kotwiowej do warunków geologiczno-górniczych (rys. 3, 4).

Rys. 3. Prototypowy system eksploatacji

pokładów

Fig. 3. Thc prototypc system o f the exploitation o f thc coal bcd rcsidual
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2. Dotychczasowe wyniki
2.1. Zakres wykonanych robót
W okresie do września 1999 r. przeprowadzono próbną eksploatację w około 50% pola przeznaczonego do wybrania.
Wykonano:
- chodniki eksploatacyjne- 9 szt, łącznej długości około 977m, przekroju 11,76 m2 i kubaturze 11 484 m3,
- wcinki eksploatacyjne o łącznej długości około 4 72 m, przekroju II ,2 m2 i kubaturze
5278m 3,
Łączna kubatura wybranej przestrzeni wyniosła 16 7 62 m3, uzyskano 21 77 6 t urobku w tym
19 276 t węgla .

2.2.

Nakłady

2.2.1. Koszt robocizny
a) wykonanie chodników eksploatacyjnych
b) wykonanie wcinek
c) wykonanie skrzyżowań
d) wykonanie wysokiego kotwienia
e) dniówki dodatkowe
Łączny

koszt robocizny

976,5m x 1526zł
471,3 m x 450 zł
18 szt. x 3871 zł
158 szt. x 497 zł
220 rdn x 190 zł

= 1490 139,00zł
= 212 085,00 zł
= 69 678,00 zł
= 78 526,00 zł
= 41 800,00 zł
l 892 228,00

zł

2.2.2. Koszt energii
Koszt ten został obliczony na podstawie średniego kosztu zużycia energii przez oddziały
przygotowawcze Kopalni o porównywalnym usprzętowieniu, w odniesieniu do l m3 calizny,
a wynosi on 4,35 zł/ m3. Przestrzeń urobiona w przedmiotowej parceli to 16 762m 3.
a) koszt energii
4,35 zł/ m3 x 16 762m3= 72 915,00 zł
b) koszt sprężonego powietrza:
cena l m3 = 0,0175 zł,
zużycie sprężonego powietrza- około 5 m3 na minutę pracy kotwiarki,
łączne zużycie sprężonego powietrza:
2,3 godz. x 60 min/godz x 5m3/min x 976,5 mb= 673 758,00 m 3
koszt sprężonego powietrza:
673 758m3 x 0,0175 zł/ m3 = 11 791,00 zł
Łączny

Sekcja IV
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2.2.3. Koszt eksploatacji

urządzeń

Okres eksploatacji urządzeń
- 10 miesięcy
a)
kombajn AM-50:
125 580,00 zł
-wynajem
10 600,00 zł
- materi ały eksploatacyjne ( oleje, noże itd. )
136 180,00 zł
Razem koszt eksploatacji AM-50
b)
amortyzacja przenośników
Przenośniki PTG-M - 4 szt
(urządzenia po licznych remontach, składane z części regenerowanych)
Wartość:

c)

d)

Łączny

2.2.4.

37784 ,00zł/sztx4=

151136,00zł

Roczna amortyzacja 20%
30 227,00 zł
Amortyzacja w okresie użytkowania tj. l O miesięcy
25 189,00 zł
Łączny koszt amortyzacji i zużycia przenośników
25 189,00 zł
amortyzacja urządzet1 transportowych
W rejonie eksploatowany jest transport torowy wykonany ze starego, zamortyzowanego torowiska, którego wartości nie rozpatrujemy (znaczny stopień zużycia), oraz l kołowrót EK0-30 przystosowany do eksploatacji w ramach podzespołów uzyskanych
z odzysku.
Szacunkowa wartość tego typu kołowrotu to:
25 600,00 zł
Roczna amortyzacja 20%
5 120,00 zł
Amortyzacja za 8 miesięcy
3 413,00 zł
(transport zlikwidowano ze względu na niewielką odległość od punktu zdawczo-odbiorczego)
3413,00zł
Ł ączny koszt amortyzacji urządzeń transportowych
urządzenia przodkowe stanowią własność tirmy i praca ich została wliczona do
ceny I mb w pozycji "robocizna"
koszt pracy i amortyzacji

urządzeń

w rejonie

164 782,00

zł

Materiały

Łączne koszty materiałowe obliczone w oparciu o mi esięczne zestawienie zużycia za przedmiotowy okres wynoszą:
433 259,00 zł
Nakłady łączne

N= 2 574 975,00

zł

2.3. Uzyskane efekty
2.3 .l.

Sprzedaż węgla

Z okresowo przeprowadzanych analiz węgla surowego wynika, że wypad sortymentów grubych i śred nich wynosi od 55 do 70%. Pozostała część to sortymenty poniżej 20 mm - miały
węglowe (ta b. l).
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Tabela l . Analiza sitowa W((gla surowego z chodników eksploatacyjnych w

pokł .

405

Tablc l. Sievc analysis o f the raw coal from thc extraction gallery in coal bcd No. 405

12.08.1999 r.
Sortyment
[mm]

udział

01.10.1999 r.
udział

procentowy

ogółem

26.10.1999 r.
udział

procentowy

ogółem

W((gicl

3,7

100,0

-

0,0

0,0

200---80

40,1

100,0

-

22,7

80-60

5,9

96,6

3,4

60-50

2,3

90,9

50-40

2,2

40-30

kamień

procentowy

ogółem

W((giel

kamici1

0,0

4,4

42,8

57,2

89,9

10,1

26,4

89,6

10,4

13 ,1

92,5

7,5

14,7

93,2

6,8

9,1

11,1

90,7

9,3

7,9

95,2

4,8

84,9

15,1

11 ,3

86,3

13,7

9,6

94,2

5,8

3,8

92,4

7,6

9,2

94,3

5,7

9,0

95,2

4,8

30-25

3,2

88,6

11,4

6,5

92,9

7,1

7,4

86,6

3,4

25-20

3,6

89,9

10,1

6,0

95,2

4,8

5,3

96,5

3,5

- 20

35,2

+ 200

-

kamicil

-

20,1

w((gicl

-

-

15,3

-

-

Ilość uzyskanego węgla w czasie eksploatacji wyniosła około 19 300 t, co w rozbiciu na poszczególne sortymenty wynosi:
4 800 t
- kostka
25,2%
5 600 t
- orzech
29,0%
- groszek
7,5%
l 300 t
- miał
39,3%
7 600 t
Cena l tony węgla dla poszczególnych sortymentów wynosi :
- kostka
280 zł/t
- orzech
247 zł/t
- groszek
185 zł/t
- miał
l 07 zł/t
3 646 000,00 zł
Łączny przychód ze sprzedaży węgla wyniósł

2.3 .2. Zysk z lokowania w wybranej przestrzeni poeksploatacyjnej
dla środowiska

materiałów uciążliwych

Zysk z lokowania l m3 :
wód

-słonych

4,29 zł
16,50 zł
-pyłów dymnicowych
4,40 zł
W przestrzeni poeksploatacyjnej ulokowano:
5 232 m3 słonych wód
1 990 m 3 mułów
3 242 m3 pyłów dymnicowych

-mułów
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Łączny

zysk z

tytułu

lokowania w/w odpadów wynosi

Zysk łączny

69 545,00

zł

Z = 3 646 000,00

zł

3. Uzyskany efekt ekonomiczny
Uzyskany efekt ekonomiczny wynosi:
Z- N= l 071 000,00 zł
Po przyjęciu założenia, że obszar dla którego przeprowadzono poniższą analizę_ stanowi
50%, przewidywany całkowity efekt wyniesie nie mniej jak 2 142 000,00 zł.
4. Analiza

efektywności

systemu

Założenia:

l. Ceny węgla wg cennika KHW S.A. KWK "Staszic" w październiku 1999 r. średnio
kostka
- 260 zł/t
orzech
-230 zł/t
groszek
- 175 zł/t
Miał
- 107 zł/t
2. Wypad sortymentów wg analiz prowadzonych od czerwca br. wynosi średnio
kostka
- 25,2%
orzech
-29,0%
groszek
7,0% (sortymenty średnie i grube- 61,2%)
miał
-38,8%
Porównanie wartości tony węgla z systemu ścianowego i proponowanego systemu.
l. System.
wydobycie

węgla

19 300 t
7 600 t
sortymenty grube
II 700 t
Średnio ważona cena wę_gla grubego wynosi 236 zł/t, a miału l 07 zł/t.
Z l m chodnika otrzymujemy
11,76 X 1,3 = 15,2 t
Średni postęp na dobę l O m
}5,2 X }0 = 152 t
Sortymenty grube
61%
91,2 t
Miały
39%
60,8 t
miały

39%
61%

Wartość węgla

Wartość

91,2 X 236 + 60,8 X }07 = 21 523 + 6 505
28 028: 152 = 184 zł
l tony- 184 zł

2. Ściana.
Założono wydobycie ze
grube
25%
miały
75%
680

ściany

= 28 028 zł

4000 t/d oraz wypad sortymentów:
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1000 x 236 = 236 000 zł
3000x 107=321 OOOzł
236 000 + 321 000 = 557 000
557 000: 4000 = 139 zł

l tony- 139

zł

zł

5. Zamierzenia
Z doświadczeń zebranych przez okres l ,5 roku prowadzenia eksploatacji wydaje się celowe
problemów:

rozwiązanie następt~jących

l. Techniczno-ekonomicznych:
a) zmniejszenie kosztów pozyskania tony węgla, które można osiągnąć przez prowadzenie
wcinek przemiennie po obu stronach chodnika eksploatacyjnego,
b) zwiększenie efektywnego czasu urabiania przez zmianę mechanizacji odstawy,
c) zwiększenie chłonności zrobów przez szybsze likwidowanie wykonanych wyrobisk,
d) zmiana maszyny urabiającej.
2. Badawczych:
a) kontynuowanie badań "in situ" stateczności ławy stropowej i filarów pomiędzy chodnikami eksploatacyjnymi i porównywanie ich z wyliczeniami teoretycznymi prowadzonymi przez
Katedrę Geomechaniki Górniczej i Geotechniki AGH,
b) z uwagi na brak lub znikome rozwarstwienia stropu i jego osiadań mierzone w czasie prowadzenia robót, prowadzenie pomiarów geodezyjnych zasięgu wpływu eksploatacji na powierzchnię,

c) kontynuowanie pomiarów przemieszczenia ociosów chodnika eksploatacyjnego dla dobrania
optymalnych gabarytów wcinek eksploatacyjnych i ich rozmieszczenia wzdłuż chodników.
6. Wnioski
l. Z parcel pokładów, w których nie można założyć wydobycia systemem ścianowym istnieje możliwość odzyskania ponad 50% złoża, jeśli warunki geologiczno-górnicze pozwolą na
zastosowanie w wyrobiskach samodzielnej obudowy kotwiowej.
2. Opisany system można zmodyfikować pod kątem zmniejszenia czasu potrzebnego na wykonanie robót przygotowawczo-likwidacyjnych, np. przez zastosowanie drugiego kombajnu lub
zmianę rodzaju odstawy.
3. Każde zwiększenie ilości urobku uzyskanego z wcinek poprawi wynik ekonomiczny
przedsięwzięcia. Należy przeprowadzić także próby prowadzenia wcinek po obu stronach chodnika eksploatacyjnego.
4. Eksploatacja opisanym systemem resztek pokładów pozwala na lokowanie w wybranej
przestrzeni odpadów poprodukcyjnych i pyłów dymnicowych, co przyczynia się do poprawy
efektywności całego przedsięwzięcia.

5. Eksploatacja opisanym systemem umożliwia uzyskiwanie wypadu sortymentów grubych
w ilościach 55-70% urobku surowego dzięki utrzymywaniu się stałego ciśnienia eksploatacyjnego w chodniku eksploatacyjnym.
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Advantages from the prototype system of the coal bed residual exploitation
Abstract

The paper presents hitherto exsisting results, received in the Staszic Coal-Mine by means of
the prototype system for co al bed residual exploitation. The principles ofmanaging exploitation,
location of waste products as well as received technological and economical results are also
discussed in the pa per. The conclusions present 1,5 year period o f managing exploitation.

Mat. Konf. Szkoły Eksploatacji
rodziemnej 2000, s. 683-694

Krzysztof MA TU SZEWSKI
Rudzka Spółka W<;glowa S.A., Ruda Śląska

Dobór sposobu eksploatacji złoża w restrukturyzowanych polskich
kopalniach węgla kamiennego umożliwiający obniżenie kosztów produkcji
Słowa

kluczowe

Eksploatacja złóż- zagrożenia naturalne- obniżenie kosztów produkcji
Streszczenie
W niniejszym referacie dotyczącym doboru eksploatacji złoża w restrukturyzowanych
polskich kopalniach węgla kamiennego omówiono zagadnienia związane z kolejnością wybierania pokładów węgla, porządkiem i kierunkiem wybierania w pokładach, doborem sposobu przewietrzania ścian a także doborem optymalnej wysokości i długości ścian oraz
urządzeń ścianowych i odstawczych. Przy omawianiu czynników decydujących o kolejności
wybierania pokładów węgla wskazano przede wszystkim na zagrożenia naturalne (tąpania
mi). Omawiając porządek wybierania w pokładach węgla zwrócono uwagę na regularność
zalegania pokładów, usytuowanie parceli eksploatacyjnych oraz szybów. Przy omawianiu
kierunku wybierania w pokładach węgla zwrócono uwagę na nachylenie pokładu oraz zagrożenia tąpaniami, pożarowe i metanowe. Omawiając czynniki decydujące o doborze sposobu przewietrzania ścian zwrócono uwagę na zagrożenie pożarowe, metanowe, pyłowe
i klimatyczne. Przedstawiono czynniki decydujące o doborze wysokości i długości ścian.
Wskazano na duże znaczenie doboru urządzeń ścianowych (obudowy, kombajnu i przenoś
nika) oraz urządzeń odstawczych.

l.

Wstęp

Polskie kopalnie węgla kamiennego poddawane są restrukturyzacji ze względu na głęboką
w jakiej się znalazły oraz konieczność osiągnięcia rentowności.
Realizowane w latach 90-tych przedsięwzięcia restrukturyzacyjne w górnictwie węgla kamiennego obejmowały między innymi zagadnienia:
- finansowe,
___: organizacji i zarządzania,
- przekształceń własnościowych,
- zatrudnienia,
- techniczne.
zapaść finansową
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W zakresie restrukturyzacji technicznej

główny

nacisk został

położony

na:

selektywną eksploatację złoża,

- wzrost koncentracji produkcji w ścianach i drążonych wyrobiskach korytarzowych,
- wyposażenie ścian w wysokowydajne kompleksy ścianowe oraz urządzenia transportu
urobku, materiałów i załogi,
- ograniczanie eksploatacji z podsadzką (pod miastami),
- uproszczenie schematów technologicznych.
Niniejszy referat dotyczący sposobu eksploatacji złoża w restrukturyzowanych polskich kopalniach węgla kamiennego umożliwiającego obniżenie kosztów produkcji omawia następujące
zagadnienia:
- czynniki decydujące o kolejności wybierania pokładów węgla ,
- czynniki decydujące o porządku i kierunku wybierania w pokładach oraz doborze sposobu przewietrzania ścian,
- czynniki decydujące o doborze wysokości i długości ścian oraz urządzeń ścianowych
i odstawczych.

2. Czynniki

decydujące

o

kolejności

wybierania

pokładów węgła

W polskich kopalniach węgla kamiennego dominujące znaczenie posiada system eksploatacji ścianowej z zawałem stropu. Czasami stosowany jest system eksploatacji z podsadzką najczęściej hydrauliczną. W ostatnich latach obserwuje się odchodzenie od eksploatacji z podsadzką, co związane jest z wyższymi kosztami produkcji oraz z ograniczeniem eksploatacji pod
miastami. Polskie kopalnie węgla kamiennego prowadzą eksploatację w pokładach od grupy
200 do 700 o miąższości pokładów od około l ,O m do 24 m (na warstwy) i o nachyleniu
pokładów najczęściej nie przekraczającym 15°. Jakość wybieranego węgla określają takie parametry jak średnia wartość opałowa [kJ/kg], średnia zawartość popiołu(%] i średnia zawartość
siarki [%].Najlepsze jakościowo węgle znajdują się w pokładach siodłowych (grupy 500), które
zazwyczaj są najbardziej zagrożone tąpaniami i pożarami endogenicznymi .
Czynnikami decydującymi o kolejności wybierania pokładów węgla opróczjakości węgla są
przedstawione na rysunku l zagrożenia naturalne (tąpaniami, metanowe, pożarowe) oraz
ochrona powierzchni i pokładów podbieranych. Chcąc określić kolejność wybierania pokładów
węgla należy określić gradację występujących zagrożeń naturalnych. Jest to często zadanie bardzo trudne np. przy eksploatacji pokładów siodłowych na dużych głębokościach zaliczonych
jednocześnie do trzeciego stopnia zagrożenia tąpaniami, czwartej kategorii zagrożenia metanowego i o najwyższym stopniu zagrożenia pożarowego (6]. Przeprowadzając gradację zagrożeń
naturalnych należy między innymi przeanalizować :
- które pokłady z wiązki wybieranych pokładów zostały wcześniej i kiedy wybrane,
- jak kształtowała się aktywność sejsmologiczna w trakcie wybierania tych pokładów ,
na jaką miąższość i jakim systemem były wybierane pokłady,
- gdzie przebiegają główne zaburzenia geologiczne,
- czy pokłady przewidziane do eksploatacji były wcześniej podbierane,
- jaka jest metanonośność węgla w pokładach,
- jaka była metanowość bezwzględna wybieranych ścian,
- jaka jest temperatura pierwotna skał.
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decydujące

o kolejności wybierania

pokładów węgla

i

ochrona powierzchni
podbieranych

pokładów

głębokość

prowadzenia
eksploatacji

miąższość

wybieranych

pokładów węglowych

sposób kierownia stropem
(zawaL podsadzka)

zaszłości

eksploatacyjne

Rys. l. Czynniki

decydujące

o kolejności wybierania

pokładów

W((gla

Fig. l. Factors detcrmining an order o f cxtractions thc coal scams

Zgodnie z polskimi przepisami górniczymi pokład wyżej leżący powinien być wybierany
przed pokładem leżącym niżej, a kolejność wybierania może być zmieniona gdy [7]:
- zachodzi konieczność odprężenia lub odgazowania pokładu,
- odległość i własności skał pomiędzy pokładami zabezpieczają pokład wyżej leżący przed
skutkami eksploatacji pokładu leżącego niżej,
- wybieranie pokładu niżej leżącego odbywa się z zastosowaniem podsadzki.
Przy występowaniu wielu zagrożeń naturalnych (np. tąpaniami, metanowego, pożarowego)
należy wybrać do eksploatacji pierwszy pokład odprężający i odgazowujący. Po określeniu gradacji zagrożeń naturalnych występujących w danej partii złoża należy określić kolejność wybierania pokładów.
Z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami o kolejności wybierania pokładów decydują następujące czynniki (rys. l):
miąższość i parametry wytrzymałościowe poszczególnych pokładów węgla,
rodzaje, miąższości i parametry wytrzymałościowe skał stropowych i spągowych,
odległość pomiędzy poszczególnymi pokładami węgla,
zaburzenia geologiczne,
zaszłości eksploatacyjne.
Przy wyborze pokładu odprężającego najistotniejszy wydaje się wybór takiego pokładu, którego eksploatacja spowoduje spękania w skałach otaczających (szczególnie stropowych) nie powodując jednocześnie tąpnięć w trakcie jego eksploatacji. Z punktu widzenia zagrożenia
tąpaniami wydaje się, że pokład odprężający powinien mieć miąższość od 2,0 do 2,5 m i być wybierany na całą miąższość. Po wybraniu pokładu odprężającego, przy wybieraniu kolejnych
pokładów zagrożonych tąpaniami zaobserwować można niższą aktywność sejsmiczną górotworu, co jednak nie eliminuje całkowicie możliwości wystąpienia tąpnięcia. W przypadku gdy
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mamy do czynienia jedynie z pokładami grubymi najlepiej jest odprężyć górotwór poprzez wybranie z zawałem stropu warstwy przystropowej pokładu.
Z punktu widzenia zagrożenia metanowego o kolejności wybierania pokładów decydują następujące czynniki (rys. l):
- metanonośności pokładów węgla,
nasycenie metanem skał otaczających pokłady węglowe,
- odległości między pokładami węglowymi,
- warstwy skalne ograniczające możliwość migracji metanu.
W przypadku silnego nasycenia górotworu metanem pokład odprężaj ący, usytuowany pomiędzy innymi pokładami , jest jednocześnie pokładem odgazowującym. W trakcie jego wybierania wydziela się największa ilość metanu. W aspekcie zagrożenia metanowego korzystniej jest
eksploatować pokłady z góry na dół. W takich sytuacjach mamy zazwyczaj do czynienia z regularnym wzrostem wydzielania metanu wraz z głębokością zalegania pokładów . Kolejność wybierania pokładów z góry na dół przy zagrożeniu metanowym wynika z tego, że większy zasięg
strefy odgazowania wg wszystkich metod prognozowania metanowości ścian, obejmuje przestrzeó nad pokładem niż pod nim [2].
Z punktu widzenia zagrożenia pożarami endogenicznymi o kolejności wybierania pokładów
decydują następujące czynniki (rys. l) :
skłonności pokładów węglowych do samozapalenia,
- miąższości poszczególnych pokładów węglowych,
- parametry wytrzymałościowe pokładów węglowych oraz skał stropowych i spągowych.
W przypadku wysokiego zagrożenia pożarowego najkorzystniej jest wybierać pokłady w kolejności z góry na dół. Każde podbieranie pokł a dów zwiększa możliwość powstania pożaru
szczelinowego.
Z punktu widzenia ochrony powierzchni i pokładów podbieranych o kolejności wybierania
pokładów decydują następujące czynniki (rys. l):
głębokość prowadzenia eksploatacji,
miąższość wybieranych pokładów węglowych ,
sposób kierowania stropem (zawał, podsadzka).
3. Czynniki decydujące o porządku i kierunku wybierania w
sposobu przewietrzania ścian

pokładach

oraz doborze

Po dokonaniu wyboru kolejności wybierania pokładów należy określić porządek i kierunek eksploatacji w pokładach. Dla warunków zagrożenia tąpaniami zasady projektowania
i prowadzenia robót określone są w przepisach górniczych [7] . Sposoby przewietrzania ścian
w pokładach silnie metanowych przedstawione są między innymi w pracy [3]. Natomiast
sposoby przewietrzania ścian w pokładach skłonnych do samozapalenia przedstawione są
między innymi w pracy [8]. Porządek i kierunek wybierania w pokładach należy tak zaprojektować, aby uwzględnić występujące zagrożenia tąpaniami, metanowe, pożarowe, a czasem klimatyczne.
Porządek wybierania w pokładach węgla zależy od (rys. 2) :
- regularności zalegania pokładów,
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Fig. 2. Factors dctcrmining an order and dircction of extracli on thc coal scams

- usytuowania parceli eksploatacyjnych w stosunku do granic obszaru górniczego i podstawowych wyrobisk udostępniających ,
- usytuowania szybów.
Przy eksploatacji pokładów regularnie nachylonych należy preferować porządek wybierania
po upadzie z góry na dół od n ajwyższego piętra do najniższego . Porządek wybierania w pokła
dach węgla zależy również od usytuowania parceli eksploatacyjnych w stosunku do granic obszaru górniczego i podstawowych wyrobisk udostępniających. Parcele eksploatacyjne mo gą być
usytuowane w części centralnej bądź w częściach przygranicznych obszaru górniczego. Generalnie wydaje się, że parcele eksploatacyjne wybierać należy poczyn ając od rejonów przygranicznych, dzięki czemu w miarę rozwoju eksploatacji skraca się drogi odstawy urobku. Planując
eksploatację należy pamiętać o usytuowaniu szybów, które mają charakter wydobywczy, materiałowo-transportowy , wentylacyjny itp.
Przechodząc do kierunku wybierania w pokładach węgla, po przeanalizowaniu zalegania
pokładów i występujących zagrożeń naturalnych, należy określić czy pokład ma być wybierany
po rozciągłości (systemem podłużnym) , po upadzie bądź po wzniosie (systemem poprzecznym).
W polskim górnictwie węglowym preferowany jest przy eksploatacj i ścianowy system
podłużny z zawałem stropu. Wybieranie ścian poprzecznych po wzniosie przy większych
upadach (powyżej 15°) jest utrudnione i nie zapewnia wystarczającej koncentracji produkcji.
Z punktu widzenia z agrożenia tąpaniami należy preferować taki kierunek wybierania aby
ograniczyć zasięg występowania strefwzmożonej koncentracji n aprężeń . Mając do wyboru wybieranie pokła du węglowego jedno lub dwuskrzydłowe preferować należy wybieranie jednoskrzydłowe umożliwiające bardziej czyste wybranie złoża. W pokładach zagrożonych tąpan i ami
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kierunki wybierania kolejnych pokładów powinny być te same, gdyż w ten sposób uzyskuje się
lepsze odprężenie następnych pokładów przewidzianych do eksploatacji.
Z punktu widzenia zagrożenia pożarowego zawałowy ścianowy system poprzeczny wybierania po wzniosie, po wypełnieniu zrobów ścian dużą ilością mieszaniny pyłów dymnicowych
i wody, jest korzystniejszy od systemu podłużnego po rozciągłości.
Z punktu widzenia zagrożenia metanowego poprzeczny system wybierania po wznosie jest
mniej korzystny od systemu podłużnego ze względu na większą możliwość występowania wysokich stężeń metanu w zrobach w rejonie skrzyżowania ściany z dowierzchnią wentylacją.
W takich sytuacjach przy wysokiej prognozowanej metanowości ściany powyżej20m 3 /min zaleca się ją prowadzić na upad, oczywiście gdy nie będzie możliwości przedostawania się węgla
do zawału.
Po określeniu porządku i kierunku wybierania w pokładach węgla należy zaprojektować
optymalny sposób przewietrzania ścian na co zasadniczy wpływ mają następujące czynniki
(rys. 3):
zagrożenie pożarem endogenicznym,
zagrożenie metanowe,
zagrożenie pyłowe,

zagrożenie klimatyczne.
Z punktu widzenia zagrożenia powstania pożaru endogenicznego najkorzystniej jest doprowadzać i odprowadzać powietrze wzdłuż calizny węglowej. Najmniej korzystnie z punktu
widzenia możliwości powstania pożaru endogenicznego jest doprowadzać i odprowadzać powietrze wzdłuż zrobów. W pośrednich sytuacjach gdy na przykład świeże powietrze doprowadza się do ściany wzdłuż calizny węglowej, a zużyte odprowadza się ze ściany wzdłuż zrobów
ważne jest uszczelnianie zrobów.

Czynniki
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Z punktu widzenia zagrożenia metanowego najkorzystniej jest doprowadzać i odprowadzać
powietrze ze ściany wzdłuż zrobów, a najmniej korzystnie doprowadzać i odprowadzać powietrze wzdłuż calizny węglowej. Istnieje cały szereg pośrednich sposobów przewietrzania ścian,
niemniej z punktu widzenia zagrożenia metanowego szczególnie istotne jest aby zużyte powietrze odprowadzane ze ściany kierowane było za jej front wzdłuż zrobów dzięki czemu odsuwa
się strefę zwiększonych stężeń metanu w zrobach od skrzyżowania ściany z chodnikiem wentylacyjnym. Typowe kształtowanie się obszarów ze zwiększonymi stężeniami metanu w zrobach
za frontem ścian o różnych kierunkach wybierania i przewietrzania podał J. Matuszewski w pracy [5].
Z punktu widzenia zagrożenia pyłowego (pyłów szkodliwych dla zdrowia) najistotniejszym
jest aby prąd powietrza był zgodny z kierunkiem odstawy urobku ze ściany. Powyższe wynika
z tego, że poza ścianą miejsca przesypów na przenośnikach odstawczych są największym
źródłem zapylenia. W sytuacji odwrotnej gdy kierunek prądu powietrza jest niezgodny z kierunkiem odstawy, mamy sytuację najmniej korzystną z punktu widzenia zagrożenia pyłowego,
w szczególności na przesypach przenośników odstawczych. Z punktu widzenia zwalczania zapylenia bardzo istotnym jest również aby prędkości powietrza w wyrobiskach górniczych nie
były zbyt wysokie.
Z punktu widzenia zagrożenia klimatycznego, a w szczególności temperaturowego, najkorzystniej jest przy przewietrzaniu ścian sprowadzać świeże powietrze z wyższego poziomu na
niższy, a odstawę urobku ze ściany usytuować w zużytym prądzie powietrza. Z kolei najmniej
korzystnie, z punktu widzenia klimatycznego (temperaturowego), jest doprowadzać świeże powietrze do ściany z poziomu niższego na wyższy, a odstawę urobku ze ściany usytuować w świe
żym prądzie powietrza. Nadmienić należy, że w polskich kopalniach węgla kamiennego ze wzglę
du na stosunkowo niewielkie przekroje wyrobisk korytarzowych i ich zaciskanie odstawę urobku
ze ścian lokalizuje się zazwyczaj w wyrobiskach wykonanych w caliźnie węglowej, a nie w wyrobiskach częściowo zaciśniętych jednostronnie wzdłuż zrobów wcześniej wybranej ściany.

4. Czynniki decydujące o doborze wysokości i długości
i odstawczych

ścian

oraz

urządzeń ścianowych

Po wyborze kolejności wybierania pokładów węgla oraz porządku i kierunku wybierania
w pokładach należy dokonać doboru wysokości i długości ścian oraz urządzeń ścianowych i odstawczych. Czynniki decydujące o doborze wysokości i długości ścian oraz urządzeń ściano
wych i odstawczych przedstawione na rysunku 4 mają decydujący wpływ na zapewnienie wysokiej koncentracji produkcji, a tym samym na obniżkę kosztów produkcji.
Wysokość ściany zależy od (rys. 4):
miąższości pokładu,

-

zaburzeń

geologicznych,

zagrożenia tąpaniami.

Ściany w pokładach cienkich i średniej miąższości należy wybierać na jedną warstwę.
W przypadku pokładów grubych ich eksploatacja musi być prowadzona na warstwy, a w niektórych przypadkach pozostawianajest półka węglowa, co niekorzystnie wpływa na zagrożenie
pożarowe. Wydaje się, że dla osiągnięcia najwyższej koncentracji produkcji 'w warunkach polskich kopalń najlepiej jest eksploatować pokłady o miąższości od 2,0 do 3,0 m.
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Fig. 4. Factors dctcrmining thc choice o f hcight and Jength o f long-walls, and long-wall and handling cquipmcnt

Zaburzenia geologiczne ciągłe i nieciągłe występujące na wybiegu ścian powodują zakłóce
nia w produkcji i konieczność urabiania skały płonej oraz przesuwania obudowy i przenośnika
ścianowego w warunkach odbiegających od planowanych. Dlatego też obudowa w ścianie powinna mieć możliwość pracy w możliwie szerokim zakresie, co ułatwia i przyspiesza bezpieczną
eksploatację w warunkach zaburzeń geologicznych.
W warunkach zagrożenia tąpaniami przy wybieraniu pierwszego pokładu odprężającego
jego miąższość powinna wynosić około 2,0 m. Przy wybieraniu kolejnych pokładów z zawałem
stropu w stosunkowo krótkim czasie po wybraniu pokładu odprężającego optymalna wysokość
ściany może być większa lecz wydaje mi się że nie powinna przekraczać 2,5 m.
Długość ściany zależy od (rys. 4):
planowanej koncentracji produkcji,
- wysokości ściany,
- zagrożenia tąpaniami .
Ściany o planowanej wysokiej koncentracji produkcji powinny mieć długość od 200 do
300m i być wyposażone w odpowiednie, niezawodne urządzenia urabiające i odstawcze. Przy
dłuższych ścianach szczególnego znaczenia nabiera dobór odpowiedniego przenośnika ścia
nowego.
Ściany o wysokości do 2,0 m nie powinny być dłuższe od 250m co jest zgodne z § 241 pkt 3
Rozporządzenia MPiH [7]. Ściany o wysokości większej niż 2,0 m mogą być dłuższe niż250m
lecz nie powinny przekraczać długości 350m.
W warunkach bardzo wysokiego zagrożenia tąpaniami wskazanym jest do minimum ograniczyć wykonywanie robót przygotowawczych, a przy prowadzeniu eksploatacji ograniczyć należy postęp ścian. Przy planowanym ograniczonym postępie ścian wydaje się celowe projektowanie dhtższych ścian odprężających sąsiednie pokłady węglowe jakkolwiek z racji ograniczenia koncentracji produkcji są to ściany nieefektywne ekonomicznie, niemniej konieczne do wybrania.
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Dobór urządzeń ścianowych obejmuje (rys. 4):
- obudow((,
-kombajn,
- przenośnik.
Przy doborze obudowy do ścian należy uwzglttdnić wysokość ściany, warunki stropowe
i spągowe, zagrożenie tąpaniami, współczynnik wykorzystania sekcji obudowy zmechanizowanej Aw oraz szerokość przejścia dla załogi.
Każda obudowa, dobrana do ściany posiada zakres pracy w określonym przedziale. Ze
wzglttdu na warunki stropowe i spągowe obudowa ścianowa musi mieć odpowiednią podporność. W aspekcie zagrożenia tąpaniami od l października 1998 r. jednostka wskazana przez Prezesa WUG do badań atestacyjnych (Komisja ds. obudów zmechanizowanych i kierowania stropem w ?odziemnych Zakładach Górniczych) przy remoncie i modernizacji obudów
zmechanizowanych ze stojakami dwuteleskopowymi o ściankach cylindrów osłabionych otworami wzdłużnymi wykonanymi na bazie dokumentacji W 31.003-14T/4 i W 31.003-14E/4 wymaga montowania zaworów upustowych w ww. stojakach [l]. Przy ocenie stanu sekcji obudowy
zmechanizowanej określa sitt współczynnik Aw biorący pod uwag(( typ obudowy, rok produkcji
lub remontu, sumaryczną wielkość wybiegu ścian w których zabudowana była sekcja, warunki
geologiczno-górnicze ściany (współczynnik określający stosunek obciążeń dynamicznych do
statycznych, rodzaj zabezpieczenia sekcji przed obciążeniem dynamicznym, stosowanie techniki strzelniczej w ścianie [l 0]. Szerokość przejścia dla załogi w ścianie nie powinna być mniejsza niż 0,6 m.
Przy doborze kombajnów do ścian należy uwzględnić wysokość kombajnu oraz planowaną
koncentracj(( produkcji.
W zależności od wysokości ściany, zastosowanej obudowy zmechanizowanej należy dobrać
odpowiedni kombajn ścianowy posiadający określony zakres pracy. Ze wzglttdu na planowaną
koncentracj(( produkcji kombajny muszą charakteryzować się [9]:
dużą mocą zainstalowaną,

dużą prttdkością

posuwu z możliwościąjazdy z prttdkością manewrową,
automatyczną regulacją prttdkości posuwu,
diagnostyką stanu technicznego,
zwittkszoną trwałością i niezawodnością.
Zaznaczyć należy, że CMG "KOMAG" opracował typoszereg kombajnów typu KSE
z ciągnikami elektrycznymi charakteryzujący sitt dużą zainstalowaną mocą i wąskimi ramionami dla bezwnttkowej eksploatacji.
Przy doborze przenośników zgrzebłowych do ścian należy uwzglttdnić przede wszystkim
długość ściany oraz planowaną koncentracj(( produkcji. W długich ścianach należy pamitttać
o bezpiecznym rozruchu przenośników ścianowych czttsto obciążonych urobkiem. Wzrastająca
długość przenośników ścianowych wymusza stosowanie łańcuchów o wittkszej wytrzymałości
na rozrywanie i o lepszych własnościach spr((żystych. Przy doborze przenośników ścianowych
należy założyć długąjego prac(( (zdolność przetransportowania kilku milionów ton urobku), co
wymaga zastosowanie wysokiej jakości materiałów w tym również dużej odporności na ściera
nie blach dennych i profili rynnociągów. W ścianach słabo nachylonych o wysokiej koncentracji
produkcji należy preferować wysypy boczne i krzyżowe przed wysypami czołowymi. Konstrukcja napttdu zwrotnego powinna umożliwić najazd kombajnu poza obrys nap((du tak by
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organ urabiający kombajnu dokonał cięcia na całej długości kadłuba, co umożliwia prowadzenie
napędu zwrotnego w ścianie.
Dobór urządzeń odstawczych zależy od planowanej koncentracji produkcji. Zmechanizowany kompleks podścianowy powinien być wyposażony w [4]:
ciężki przenośnik zgrzebłowy,

-

kruszarkę dynamiczną dla

rozdrabniania urobku,
za postępem przodka przy współpracy

rozwiązanie umożliwiające ciągłą przebudowę

z napędem wysypowym ze ściany,
- rozwiązanie umożliwiające współpracę z przenośnikiem taśmowym wyposażonym w zasobnik taśmy pozwalający w sposób okresowy lub ciągły na skracanie trasy przenośnika,
- sztywną samonośną trasę wznoszącą od kruszarki do wysypu na przenośnik taśmowy.
Przenośniki taśmowe zainstalowane w wyrobiskach korytarzowych powinny umożliwić odstawę urobku najlepiej bezpośrednio do skipu. W tym celu w zależności od planowanej koncentracji produkcji przenośniki te powinny być odpowiednio dobrane (moc napędów, rodzaj, szerokość taśmy itp .).
5. Podsumowanie i wnioski

końcowe

Przeprowadzona w polskim górnictwie węgla kamiennego restrukturyzacja techniczna
obejmuje między innymi dobór sposobu eksploatacji złoża umożliwiający obniżenie kosztów
produkcji.
W niniejszym referacie omówiono zagadnienia związane z:
kolejnością wybierania pokładów węgla,
porządkiem i kierunkiem wybierania w pokładach,
doborem sposobu przewietrzania ścian,
doborem wysokości i długości ścian oraz urządzeń ścianowych i odstawczych.
Czynnikami decydującymi o kolejności wybierania pokładów węgla są zagrożenia naturalne
(w szczególności zagrożenie tąpaniami ale również zagrożenie metanowe i pożarowe) oraz
ochrona powierzchni i pokładów podbieranych (rys. l).
Czynnikami decydującymi o porządku wybierania w pokładach węgla są regularność zalegania pokładów, usytuowanie parceli eksploatacyjnych w stosunku do granic obszaru górniczego
i podstawowych wyrobisk udostępniających oraz usytuowanie szybów (rys. 2).
Czynnikami decydującymi o kierunku wybierania w pokładach węgla są nachylenie
pokładu, zagrożenia tąpaniami, pożarowe i metanowe (rys. 2),
Czynnikami decydującymi o doborze sposobu przewietrzania ścian są zagrożenia pożarem
endogenicznym, metanowe, pyłowe i klimatyczne (rys. 3).
Wysokość ściany zależy od miąższości pokładu, zaburzeń geologicznych oraz zagrożenia
tąpaniami (rys. 4) .
Długość ściany zależy od planowanej koncentracji produkcji, wysokości ściany oraz zagrożenia tąpaniami (rys. 4).
Dobór urządzeń ścianowych obejmuje obudowę, kombajn i przenośnik (rys. 4).
Dobór obudowy ściany zależy od jej wysokości, warunków stropowych i spągowych , zagrożenia tąpaniami, współczynnika wykorzystania sekcji obudowy zmechanizowanej Aw oraz
szerokości przejścia dla załogi (rys. 4).
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Dobór kombajnu zależy od wysokości ściany oraz planowanej koncentracji produkcji,
a optymalny dobór przenośnika ścianowego zależy od długości ściany i planowanej koncentracji
produkcji (rys. 4).
Dobór urządzeń odstawczych (przenośnika podścianowego i przenośników taśmowych) zależy od planowanej koncentracji produkcji (rys. 4).
Na podstawie przeprowadzonych rozważań można wyciągnąć następujące wnioski:
l. W polskich restrukturyzowanych kopalniach węgla kamiennego na wybór kolejności wybierania pokładów, oprócz parametrów jakościowych węgla, ma wpływ przeprowadzana gradacja zagrożeń naturalnych (tąpaniami, metanowego, pożarowego) .
2. Z punktu widzenia zagrożenia tąpaniami wydaje się, że pokład odprężający powinien
mieć miąższość od 2,0 do 2,5 m i być wybierany na całą miąższość pokładu.
3. Przy doborze sposobu eksploatacji złoża dużego znaczenia nabiera porządek i kierunek
wybierania w pokładach oraz sposób przewietrzania ścian.
4. Dla osiągnięcia wysokiej koncentracji produkcji ściany o wysokości do 2,0 m nie powinny być dłuższe od 250 m, a ściany o wysokości większej niż 2,0 m nie powinny przekraczać
długości 350 m.
5. Dla osiągnięcia wysokiej koncentracji produkcji w ścianach szczególnego znaczenia nabiera właściwy dobór obudowy, kombajnu i przenośnika a także urządzeń odstawczych.
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[8) Strumillski A., 1987: Zwalczanie pożarów podziemnych w kopalniach . PAN - Oddział we Wrocławiu.
[9) Styrski B., 1997: Nowe rozwiązania konstrukcyjne w kombajnach przeznuczonych do pracy w wysokowydajnych
kompleksach .i:cianowych. Mic;dzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Nowe możliwości maszyn urabiających. Szczyrk, marzec 1997.
[l OJ Wytyczne i kryteria oceny stopnia zużycia elementów obudowy zmechanizowanej. Decyzja nr 13 MPiH z Ił maja
1994 r.

Sekcja IV

693

School o f Underground Mining 2000

Selection mann er of exploitation of deposit in restructuring polish coal
mines enabling the decreas od production costs
Abstract

In the following paper conceming the mannero f exploitation of deposit in restructuring Polish co al mines the issue connected with the order o f exploiting o f coal beds, the order and direction o f coal exploitation in beds, the selection o f mann er of longwalls airing and the selection o f
height and lenght have been discussed. When describing the conditions deciding on the order of
exploitation o f co al beds, the natura l dangers (erumps) were showed above all. W hen discussing
the order of exploitation one turned the attention to the regularity ofbeds occurence, location of
exploiting plots and shafts. Afler discussing the direction ofbed exploitation one drew the attention to the gradient ofbeds and the natura l dangers o f crumps, fi re and methane. W hen discussing
the conditions of selection o f mann er o f longwalls airing, t he attention was drawn to the dangers
o f fire, methane, d ust and climate. The selection of conditions deciding on optima! height and
length has been presented. The importance of selection of longwall equipment (roof support,
shearer and conveyor) and haulage equipment have been discussed.
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- eksploatacja- wymiana lin

no.~nych

Streszczenie
Wymiana lin nośnych w górniczych wyciągach szybowych odbywa się na ogół za pomocą
wind frykcyjnych typu EPR produkcji niemieckiej.
Ze względu na małą ich ilość w Polsce jak i trudności transportowe związane z ich ciężarem,
szerokością, brakiem dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych kopalnia opracowała
nowy sposób wymiany lin.
Proponowane rozwiązanie obejmuje wymianę lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym
bez użycia windy frykcyjnej typu EPR. Wymiana lin polega na wprowadzeniu nowych lin nośnych do szybu za pomocą zużytych (starych) i maszyny wyciągowej.
Wymiana odbywa się wszystkich 4-ch lin jednocześnie za pomocą maszyny wyciągowej
z kołem pędnym.
l.

Wstęp

Przedmiotem opracowania jest wymiana lin w górniczym wyciągu szybowym wieiolinowym z kołem pędnym.
Technologia wymiany lin bez użycia windy frykcyjnej typu EPR została opracowana przez
KWK "Jan Kanty" S.A. w Jaworznie i dostosowana do warunków występujących w wyciągu
górniczym szybu "WITOLD II".
Windy frykcyjne typu EPR sprowadzone do Polski z firmy zachodnio - niemieckiej AG
Eisenhutte Prinz Rudolf nie spełniają przepisów- "Prawo o ruchu drogowym".

Sekcja IV

695

School o f Underground Mining 2000
Powyższe

windy frykcyjne są w posiadaniu tylko niektórych kopalń, mają zdewastowane
jezdne, co nie pozwala na ich transport po drogach państwowych, a ze względu na ich
szerokość nie mogą być przetransportowane taborem kolejowym.
układy

2. Opis i dane techniczne górniczego wyciągu szybowego
2.1. Opis

wyciągu

szybowego

Szyb "Witold II" jest szybem wdechowym, jednoprzedziałowym, wydobywczo-matebezjazdy ludzi o średnicy 6 m i głębokości270m + 60 m rząpia. W szybie zainstalowano wyciąg szybowy wyposażony w maszynę wyciągową 4L-4000/3000 zainstalowany w żelbetowej wieży basztowej o wysokości 71,3 m. Naczynia stanowią dwa skipy
150 kN zawieszone na 4 linach 036 w rozstawie 500 mm i zawiesiach czterolinowych z zaciskami wlk. 3.
Wyciąg wyposażono w dwie liny wyrównawcze płaskie 187 x 30. Prowadzenie naczyń
czołowe, prowadniki stalowe 150 x 200.
riałowym,

2.2. Dane techniczne

wyciągu

szybowego

- kota zrębu gł. Szyny
+ 270,00 m
- kota poz. 270 m
+ 0,264 m
maszyna wyciągowa 4L 4000/3000 prod. ZUT "Zgoda" Świętochłowice
- moc maszyny wyciągowej
- 3000 kW
- średnica koła pędnego
- 4000 mm
- rozstaw lin nośnych
- 500mm
- wykładzina cierna
- Modar RIII
nośne

-

liny

-

masa jednostkowa lin nośnych
liny wyrównawcze płaskie
masa jednostkowa lin wyrównawczych
masa całkowita skipu
masa zawiesia czterolinowego lin nośnych
masa 2 szt. zawiesi lin wyrównawczych
masa zacisku wlk.3 liny nośnej
odległość od zrębu szybu do osi koła pędnego
odległość od zrębu szybu do kół odciskowych
odległość od poz.270m do pętli nawrotu lin wyrównawczych
wysokość skipu

696

-

-

4 szt. 036 wg
PN-66/G-46602
2 szt. prawozwite
2 szt. lewozwite
5,5 kg/m
2 szt. 187 x 30
14 kg/m
18338 kg
2527 kg
780 kg
170 kg
55,92m
46,32 m
44,268 m
12,45 m
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3. Dotychczasowy sposób wymiany lin w/w wyciągu szybowego
Wymianę lin nośnych w górniczym wyciągu szybowym 4-linowym z kołem pędnym, zainstalowanym w szybie "WITOLD II" KWK "Jan Kanty" S.A. w Jaworznie prowadziła zgodnie
z technologią opracowaną przez Biuro Projektów Górniczych - Kraków przy użyciu windy
frykcyjnej typu EPR-650.
Polegała ona na:
- zabudowaniu windy frykcyjnej obok szybu na specjalnym fundamencie,
- przeciągnięciu lin nowych przez bębny windy,
- połączeniu ich z linami używanymi za pomocą zacisków spawanych, wykonywanych
przez specjalistyczną, uprawnioną firmę,
- opuszczeniu lin używanych i nowych za pomocą windy na poz. 270 m,
- odciąganiu lin nośnych na poz. 270m przy użyciu lokomotywy LD-31.
W czasie tej operacji naczynie, tj. skip A, był podbudowany na poz. 270m, a skip B, na zrębie
szybu.
Po opuszczeniu lin zużytych na poz. 270 m i dojściu końcówek lin nowych na podszybie,
były budowane zaciski linowe wlk. 3 i podpinane do skipu A.
Następnie po naciągnięciu (usunięciu luzów) nowych lin i zabezpieczeniu na kole pędnym
zgodnie z technologią BPG-Kraków, były ucinane na wymiar nad skipem B i po zabudowaniu
zacisków, montowane do zawiesia w/w skipu.

4. Uzasadnienie opracowania nowego sposobu wymiany lin
KWK "Jan Kanty" S.A. została zmuszona do opracowania nowego sposobu wymiany lin
w górniczym wyciągu szybowym 4-linowym z kołem pędnym zainstalowanym wszybie "WITOLD II" z następujących względów:
- brak w resorcie górnictwa sprawnej windy frykcyjnej dopuszczonej do transportu po drogach publicznych,
- niemożliwość dotransportowania potrzebnej windy drogą kolejową,
- niemożliwość przejazdu w/w windy ze względu na małą nośność mostów na drogach dojazdowych do kopalni.
Powyższe trudności, na jakie natrafiła kopalnia, zmusiły ją do opracowania nowego sposobu
wymiany lin.
nośnych

5. Sposób i technologia wymiany lin zastosowana w wyciągu szybowym "Witold II"
Nowy sposób wymiany lin polega na wprowadzeniu nowych lin nośnych do szybu przy pomocy lin zużytych(starych) i maszyny wyciągowej.
Ogólny przebieg operacji, ich kolejność wykonania w czasie wymiany lin pokazano na
załączonych rysunkach od l do 12.
Obliczenia jak i rysunki wykonawcze zastosowanych zacisków lin typu MODAR, belek
i dźwigarów, które zostały zaprojektowane do istniejących parametrów szybu "WITOLD II" są
w posiadaniu kopalni tj. właściciela wniosku racjonalizatorskiego.
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0
VII/e

Rys. l. Ustawić skip A w punkcie wyładowczym. Zamknąć klapę zrębową skipu B. Podpiąć nowe liny do starych.
Fig. l. Set thc A skip in thc unloading point. Closc thc flap o f thc B skip. Join thc ncw lincs to thc old on es

0
VIII

p

J-L

l_ __r
Rys. 2.

Przejechać połączeniem

Ponowić łączenic

lin na l

lin przez koło pędne i odciskowc. Zjechać połączeniem lin do zrębu.
na zrąb końcówki lin. Zamontować do lin zaciski wlk. 3.

piętrze. Wyciągnąć

Fig. 2. Movc thc junction through thc Kocpc and s tam p pullcys. Lowcr thc lincs junction to thc cyc.
Join thc lincs again on thc first floor. Pull thc lincs cnds on thc shaft cyc. Mount thc sizc 3 elips to thc lincs
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0

Rys. 3.

Unieść

nowe liny znad

koła

pl(dnego i odciskowcgo.

Przejechać

skipem A do zrl(bu.

Fig. 3. Lift thc ncw lincs from over thc Kocpc and stamp pullcys. Movc thc A skip to thc shaft cyc

Rys. 4.

Połączyć

zaciski wlk. 3 lin nowych z

dźwigniami kątowymi . Łączyć

liny na Vlll p.

Fig. 4. Join thc sizc 3 elips ofncw lines with angular lcvcrs. Join thc lincs on thc gth tloor
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®
~'•e

J~TL

r

l __

Rys. 5. Opuścić skip A na poz. 270m łącząc na Vfll pit<trzc nowe liny ze starymi na gałt<zi skipu A. Zamontować
sanic prowadnicze. Uciąć nowe liny, a ich końce opuścić do pojemnika skipu.
Fig. 5. Lo w er the skip to thc lcvcl 270 m joining on t he gth floor thc ncw lincs with the old one s on thc skip
3 branch . Mount thc lcad slide. Cutthc new lincs and !ower thcir cnds lo thc skip eontainer

Rys . 6. Wyjechać skipem A na zrąb, demontując zaciski z gałęzi skipu A. Jednocześ nic zakładać zaciski
przcciwskrt<tnc na gałęzi skipu B. Zamontować do nowych lin na poz. 270 m zacisk wlk. 3. Przygotować na zrębie
podbudowę skipu A.
Fig. 6. Drivc thc skip A to thc shaft cyc, dismantling the elips from thc skip A brane h. Simultancously, mount thc
countcrforcc elips on thc branch of thc skip B. Mount thc sizc 3 cli p to thc ncw lin es on thc lcvcl 270m. Prcparc thc
undcrpinning o f thc skip A on the shaft cyc
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nowe liny na zaciskach zr~bowych . Rozpiąć połączenia zacisków wlk. 3 nad skipem A
nowe liny znad koła p~dncgo . Przymocować stare liny zaciskami do koła p~dncgo .

dźwigniam i kątowymi. Unieść

Fig. 7. Mount thc new lincs on thc shaft cyc elips. Unhook thc joints ofthc sizc 3 elips ovcr thc skip A with angular
lcvcrs. Lift thc ncw lincs from ovcr thc pullcy. Adjoin thc old lincs to thc pulley with elips

Rys. 8.

Podbudować

skip B na poz. 270 m.

Zamocować

stare liny zaciskami

zr~bowymi. Unieść

stare liny znad

koła

pądnego .

Fig. 8. Undcrpin t he skip B on the levcl 270m. Fasten thc old lincs with horst elips. Lift thc old lincs from over thc
pullcy
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J-L
. 211>.

Rys. 9.

Opuścić

na

koło pędne

nowe liny i przymocować zaciskami. Zamontować zaciski wlk. 3 zamontowane na
nowych linach do skipów. Zlikwidować podbudowę skipów.

Fig. 9. Lowcr thc ncw lincs on thc pullcy and fasten with elips. Mount thc old lincs with shaft cyc elips. Mount thc
s ize 3 elips, attachcd to thc ncw lines to thc skips. Dismanile thc undcrpinning

Rys. l O.

Opuścić starą linę

na

koło pędne

i odciskowe.

Przymocować

dźwigni kątowych

zaciski w lk. 3 zamontowane na starej linie do
skipu A.

Fig. 10. Lower thc old linc onto thc Koepe and stamp pullcys. Mount thc sizc 3 elips ofthe old line lo thc angular
lcvcrs of thc skip A
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®

-~.~s

J ·~L,
j __ r
Rys. 11.

Zjechać

demontować

skipem A na poz. 270m łącząc na Vlll piątrze stare liny z nowymi gałęzi skipu A. Jednocześnic
zaciski przcciwskn;tnc na gałęzi skipu B. Zdemontować sanic prowadnicze. Wyciągnąć kol1cc starych
lin znad skipu B na zrąb.

Fig. 11. Go down with thc skip A to thc lcvcl 270m joining on thc 8'" floor thc old lin es with thc ncw oncs o f thc
skip A branch. At thc same timc, dismanile thc countcrforcc elips on thc skip B brane h. Dismanile thc lcad s !ide.
Draw thc cnds ofthc old lincs from ovcr thc skip B to thc shaft cyc

Rys. 12.

Wyjechać

skipem A na

zrąb demontując

zaciski łączące stare liny z nowymi na
stare liny na zrębie szybu.

gałązi

skipu A.

Jednocześnic odciągnąć

Fig. 12. Go with thc skip A to thc shaft cyc dismantling thc elips joining thc old and ncw lincs on thc skip A branch.
Simultancously, pull offthc old lincs on thc shaft cyc
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5.1. Opis

kolejności

wykonania

czynności

w czasie wymiany lin

Ustawić skip A w punkcie wyładowczym. Zamknąć klapę zrębową skipu B. Podpiąć nowe
liny do lin starych nad przedziałem skipu B zaciskami kabłąkowymi (po 3 szt. na linę). Zaciski
przykręcić kabłąkami w stronę stanowiska sygnalisty.
Przejechać linami przez koło odciskowe. Liny kierować tak, aby nowa lina nie została przyciśnięta do koła odciskowego starą liną.
Przejechać zaciskami przez koło pędne i zjechać połączeniem lin do poziomu zrębu . W czasie przejazdu przez koło pędne liny układać tak, aby nowa lina nie została przyciśnięta do koła
pędnego przez linę starą.
Zamknąć klapę zrębową skipu A.
Z poziomu I piętra nad skipem A połączyć dodatkowo liny nowe ze starymi za pomocą 3 szt.
zacisków kabłąkowych na linę. Zaciski przykręcać śrubami w stronę liny nowej . Pomiędzy jarzmo zacisku a nową linę zakładać podkładki skórzane.
Zdemontować zaciski kabłąkowe na początku nowych lin.
Jechać skipem A w dół tak aby założone na 1-szym piętrze zaciski dojechały ok. lm nad klapę
zrębową. Luźne końcówki lin układać na zrębie, liny nr l i 2 po stronie pomocnika sygnalisty,
liny nr 3 i 4 po stronie sygnalisty.
Zamontować do luźnych końcówek lin zaciski linowe wlk. 3 (zawiesia).
Podjechać skipem A do góry tak, aby zaciski linowe wlk. 3 (zawiesia) zostały uniesione
ok. 20 cm nad klapą zrębową i w odległości ok. 1 m nad zawiesiami zamontować zacisk przeciwskrętny sztywny wykonany wg rys W l.
Przejeżdżając skipami ustawić zaciski kabłąkowe łączące liny nowe ze starymi na poziomie
I-go piętra nad skipem A.
Do zamontowanej na VIII piętrze belki zaciskowej nad skipem A zamocować nowe liny.
Następnie zamocować do nowych lin gałęzi skipu B bezpośrednio nad belką zaciskową II zaciski służące do podnoszenia lin wykonane wg rys. W2 i poprzez belkę z linami (wykonaną wg
rys . W3) podnieść liny suwnicą zamontowaną nad maszyną wyciągową ok. l ,5 m w celu zluzowania lin nowych na kole pędnym i odciskowym.
Zamocować nowe liny zaciskami do belki zabudowanej na VIII piętrze nad przedziałem
skipu B.
Odciągnąć nowe liny od koła pędnego za pomocą lin konopnych oraz zdemontować zaciski
kabłąkowe na poz. I piętra.
Odciągnąć i zamocować do konstrukcji oszybia zacisk przeciwskrętny wraz z nowymi linami
w celu uzyskania swobodnego przejazdu lin starych obok nowych.
Przejechać skipem A do góry tak, aby dolna krawędź zawiesi lin nowych znajdowała się ok .
20 cm nad górną częścią zawiesi lin starych.
UW AGA: Przed przejazdem zapewnić wolną drogę przejazdu skipu A od zrębu do punktu
wyładowczego poprzez podniesienie klapy zrębowej i pomostu roboczego na 1-szym piętrze.
Przejazd prowadzić z małą prędkością (ok. 0,2 do 0,3 m/s) i pod stałą obserwacją luzu pomiędzy
elementami będącymi w ruchu (koło pędne, koło odciskowe i liny stare), a zamocowanymi nowymi linami.
W odległości ok. 2 m nad belką zaciskową przedziału skipu A (VIII piętro) połączyć nowe
liny ze starymi za pomocą zacisków kabłąkowych 040 (po l szt. na linę).
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UW AGA: Zaciski 0 40 mocować śrubami w kierunku liny nowej . Pomiędzy linę nową
a jarzmo zacisku zakładać podkładkę skórzaną. Zaciski dokręcać momentem 0,05 kNm- tj . siłą
ok. l O KG na ramieniu 0,5 m.
Ułożyć nowe liny na kole pędnym i odciskowym na linach starych poprzez zlikwidowanie
luzów.
UW AGA: Luzy należy zlikwidować za pomocą kołowrotu zabudowanego na VIII piętrze tj .
odkręcając kolejno zaciski na belce zaciskowej przedziału B i opuszczając liny kołowrotem podpiętym poprzez belkę wykonaną wg rys. W3 do zacisków służących do podnoszenia lin (wyk.
wg rys. W2). Opuszczony w stronę przedziału B nadmiar lin likwidować poprzez nawijanie na
bębny z linami nowymi.
Zdemontować zamocowanie lin nowych do belki zaciskowej na VIH piętrze nad skipem A.
Zamocować zawiesia nowych lin do przynależnych sworzni dźwigni kątowych małych skipu
A przy pomocy lin 013 i trzech sztuk zacisków linowych 013 na każdą z lin (wg rys. W5).
Jechać skipem A w dół do momentu dojechania zaciskami kabłąkowymi zamontowanymi na
VIll piętrze do poziomu zrębu.
Na poz. VIII piętra ponownie połączyć liny nowe ze starymi przy pomocy zacisków kabłąko
wych 040. Operację powtarzać do momentu aż skip B dojedzie zaciskami linowymi (zawiesiami) ok. l Om poniżej zrębu.
UW AGA: zaciski 040 mocować śrubami w kierunku liny nowej . Pomiędzy linę nową a jarzmo zacisku zakładać podkładkę skórzaną. Zaciski dokręcać momentem 0,05 kNm. Przejazd prowadzić z prędkością 0,2 do 0,3 m/s. W czasie przejazdu nowe liny prowadzi ć tak, aby na kole
odciskowym i pędnym nie zostały przyciśnięte linami starymi.
Zabudować sanie prowadnicze na nowych i starych linach wg rys . W6.
UW AGA: sanie prowadnicze montować sztywno do jednej liny nowej, natomiast do pozostałych lin -luźno.
Podjechać skipem B do góry maksymalnie możliwie pod klapę zrębową i odciąć nowe liny
w odległości 8 m większej niż ich wymiar do początku zawiesi na starych linach. Bezpośrednio
nad zawiesiami lin starych zamontować zacisk przeciwskrętny sztywny wykonany wg rys. W l.
UW AGA: przed odcięciem lin zabezpieczyć je przed odkrętem w miejscu cięcia . Podnieść
klapę zrębową skipu B i opuścić końcówki nowych lin poprzez zdemontowane klapy w głowicy
do wnętrza zasobnika skipu.
Liny opuścić przez otwory w głowicy tak, aby lina nr l i 2 została wprowadzona do otworu
w głowicy po stronie pomocnika sygnalisty, a lina nr 3 i 4 do otworu w głowicy po stronie sygnalisty.
Jechać skipem B w dół zakładając zaciski przeciwskrętne (wykonane wg rys. WIO) na linach
starych i nowych w odległości ok. 40 do 50 m. W trakcie przejazdu należy zdemontować zaciski
kabłąkowe 40 z lin nad skipem A. Miejsce demontażu na VIII piętrze . Skip B należy podstawić
piętrem materiałowym na poz. 270 m.
UW AGA: Zaciski przeciwskrętne należy mocować sztywno do jednej liny nowej, a do pozostałych lin -luźno . Zaciski należy montować tak, aby były zamontowane na przemian sztywno do liny nr 2 i liny nr 3. W trakcie przejazdu obserwować z przedziału drabinowego położenie
kostek przesuwnych w saniach. W przypadku stwierdzenia zbliżenia się kostek do krańcowych
położeń w saniach, należy zwiększyć nadbieg lin, których kostki zbliżają się do górnych krawę
dzi sań. Nadbieg realizować poprzez zwiększenie średnicy opasania koła pędnego przez liny.
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Operację prowadzić

w obecności wyższego dozoru szybowego. Przejazd prowadzić z prędkoś
do 0,3 m/s.
Przy pomocy linek konopnych wyjąć końcówki nowych lin z wnętrza pojemnika skipu
i ułożyć je na piętrze materiałowym .
Ustawić skip B głowicą na poz. 270 m. Poprzez otwory w głowicy wyjąć końcówki lin na
poz. 270 (2 szt. na stronę sygnalisty, 2 szt. na stronę pomocnika sygnalisty).
Nanieść na nowych linach znaki określające ich długość od początku zawiesi lin starych.
Opuszczając skip B w dół wyciągnąć końcówki lin nowych na poz. 270 tak, aby można było
na nich zamontować nowe zawiesia w oznakowanych miejscach.
Dokonać pomiaru pomiędzy osiami sworzeń zacisków linowych wlk. 3 (zawiesi) skipu A
(zrąb) . Na linach nowych na poz. 270 odmierzyć od naniesionych uprzednio znaków w kiemnku
końców lin zmierzoną wartość pomniejszoną o wymagane skrócenie lin. W wyznaczonym miejscu nanieść nowe znaki. Zamontować na nowych linach zaciski wlk. 3 (zawiesia) tak, aby nowo
naniesione znaki znalazły się na wejściu dłuższego końca liny w zacisk sercówkowy.
Zamknąć klapę zrębową skipu A i zamontować na niej dźwigary podporowe skipu (2 szt.
1500).
Posadowić skip A na dźwigarach podporowych. W trakcie przejazdu wprowadzić zawiesia
wraz z nowymi linami z poz. 270 w obrys szybu.
Opuścić klapę zrębową przedziału skipu B.
Na klapie zrębowej skipu B zamontować dźwigary do podtrzymania lin (zgodnie z rys. W7a
i W7b). Na każdej linie nowej zamontować po 2 zaciski typu Modarwykonane wg rys. W8 .
Śruby zacisków (klasa 8.8) dokręcić momentem 0,25 kNm .
Unieść minimalnie skip A, aby zaciski podtrzymujące nowe liny obciążyły zamontowane
dźwigary . Ponownie skontrolować moment dokręcenia śrub zacisków. Na Vlll piętrze zamocować nowe liny do belki zaciskowej przedziału skipu B. Rozpiąć linki łączące nowe zawiesia nad
skipem A z dźwigniami kątowymi.
Na poziomie kół odciskowych (VIII piętro) zamontować do nowych lin gałęzi skipu A zaciski służące do podnoszenia lin (wykonane wg rys. W2).
Podnosić liny suwnicą poprzez belkę wykonaną wg rys. W3 ok. l ,5 m tak, aby nad kołem
pędnym uzyskać luz nowej liny zezwalające na założenie nowych zacisków na kole pędnym na
starą linę. Mocować nowe liny do belki zaciskowej przedziału skipu A.
Zamocować liny stare do koła pędnego zaciskami (po 7 szt. na linę). Śruby zacisków dokrę
cić momentem 0,151 kNm . Usztywnić zawiesia skipu A wg rys. W9.
Unieść skip B, przełożyć pod jego głowicą dźwigary do podbudowy. Posadowić skip na
dźwigarach (poz. 270m). Usztywnić zawiesia skipu B wg rys. W9 . Wyluzować lekko gałąź lin
skipu B, tak aby można było zdemontować jego zawiesia.
Zakręcić na każdej starej linie bezpośrednio na dźwigarach na klapie zrębowej skipu B po 2
zaciski Modar (wg rys. W7b ). Przejechać kołem pędnym maszyny w kierunku "Skip A do góry"
w celu posadowienia starych lin w zaciskach na dźwigarach. Nie podnosić skipu A. Na poziomie
kół odciskowych stare liny na gałęzi skipu B zamontować do belki zaciskowej. Zdemontować
zaciski z koła pędnego. Bezpośrednio nad zawiesiami skipu A zamontować zacisk przeciwskrętny sztywny wykonany wg rys. W l . Zdemontować zawiesia ze starymi linami ze skipu A .
Luzując zacisk przeciwskrętny zlikwidować odkręt starych lin w kierunku koła pędnego. Zdemontować zacisk przeciwskrętny.
cią 0,2
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Do starych lin gałęzi skipu A mocować zaciski służące do podnoszenia lin (wykonane wg
rys. W2). Podnosić suwnicą ok. 1,5 do góry (poprzez belkę wykonaną wg rys. W3), liny przykręcać do belki zaciskowej przedziału skipu A (VIII piętro) . Stare liny usunąć z rowków koła
pędnego.

Do zacisków służących do podnoszenia lin zamocowanych do nowych lin gałęzi skipu A mocować liny belki podwieszonej do suwnicy, odkręcać zaciski na belce zaciskowej i opuszczać
nowe liny układając je w rowkach koła pędnego. Demontować zaciski służące do podnoszenia
lin.
Zdemontować stare zaciski linowe (zawiesia) skipu B z dźwigni kątowych . Zlikwidować odkręt liny poprzez poluzowanie zacisku przeciwskrętnego nad zawiesiami. Zacisk przeciwskręt
ny zdemontować.
Zamontować na kole pędnym na nowych linach po 7 zacisków. Śruby zacisków dokręcić momentem O, 150 kNm. Zdemontować zamocowanie nowych lin do belki zaciskowej skipu B
(VIII piętro).
Podnieść nowe zawiesia skipu B w położenie umożliwiające ich montaż do dźwigni kątowej.
Zamontować do skipu B nawe liny z zawiesiami.
Zamontować do dźwigni kątowych skipu A nowe zawiesia.
Unieść skip B do góry tak, aby zaciski Modar na nowych linach na zrębie zostały odci ążone.
Zdemontować zaciski Modar z nowych lin.
Unieść skip B na nowych linach do góry. Zlikwidować podbudowę na poz. 270m.
Unieść skip A na nowych linach do góry, zlikwidować podbudowę skipu na zrębie.
Dociągnąć zawiesia skipu A i B.
Ustawić skip A tak, aby dolna krawędź zawiesi na linach starych znajdowała się ok. l ,7 m
nad górną krawędzią zawiesi nowych. Podpinać kolejno zaciski służące do podnoszenia liny na
starych linach gałęzi skipu A (VIII piętro) i opuszczać w dół, układając na kole pędnym stare liny
na nowych.
Połączyć sworznie zawiesi lin starych skipu A ze sworzniami dźwigni kątowych przy pomocy linek 013 i zacisków kabłąkowych 013 wg rys. W5 . Na linkach zachować możliwie minimalny luz.
Zdemontować mocowanie lin do belki zaciskowej przedziału skipu B (VIII piętro) . Liny
ułożyć w rowkach koła odciskowego na nowych linach.
Opuścić skip A w dół tak, aby lekko unieść zaciski Modar zamontowane na starych linach
znad belek na zrębie . Zdemontować zaciski Modar ze starych lin.
Zlikwidować dźwigary wsporcze z klapy zrębowej przedziału skipu B.
Jechać skipem A w dół łącząc na poziomie VIII piętra co 20m liny nowe ze starymi przy pomocy zacisków kabłąkowych (l szt. na linę) . Zaciski przykręcać śrubami w stronę liny nowej.
Pomiędzy linę nową a jarzmo zacisku zakładać podkładki skórzane. Nakrętki zacisku dokręcać
momentem 0,05 kNm. Jednocześnie demontować zaciski przeciwskrętne z gałęzi skipu B.
Wyjechać saniami nad zrąb i zdemontować je z zamkniętej klapy zrębowej .
Wyjechać starymi zawiesiami skipu B nad zrąb. Zamknąć klapę zrębowąskipu B. Odpiąć zawiesia od starych lin skipu B. Końce lin wyciągnąć w stronę szybu "Witold 1". Podnieść klapę
zrębową skipu B.
Jechać skipem A do góry, demontując zaciski kabłąkowe na gałęzi skipu A, aż do momentu
dojechania skipem A do zrębu . Jednocześnie odciągnąć stare liny w stronę szybu "Witold I".
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Zamontować na poziomie kół odciskowych stare liny gałęzi skipu A do belki zaciskowej
(VIII piętro), a nad nią w odległości ok. 1,5 m zacisk przeciwskrętny sztywny (wykonany wg
rys . Wl).
Zamocować stare liny do belki zaciskowej gałęzi skipu B. Zdemontować linki łączące stare
zawiesia skipu A z dźwigniami kątowymi.
Podwieszać kolejno stare liny na gałęzi skipu A nad belką zaciskową do liny kołowrotu powietrznego, przecinać odpowiednią linę na gałęzi skipu A. Miejsce cięcia pomiędzy zaciskiem
służącym do podnoszenia lin a zaciskiem przeciwskrętnym sztywnym. Po odkręceniu odpowiedniego zacisku na belce zaciskowej przedziału skipu A opuszczać stare liny gałęzi skipu A na
zrąb.

Zluzować

zacisk przeciwskrętny sztywny na starych linach gałęzi skipu A likwidując odkręt
zacisk przeciwskrętny.
Kolejno podwieszać poprzez zacisk służący do podnoszenia lin do liny kołowrotu powietrznego nad belką zaciskową przedziału skipu B odcinki starych lin gałęzi skipu B. Luzować przynależny zacisk na belce zaciskowej i linę opuszczać na zrąb. Przeciętą linę opuszczać w dół mocując ją drutem do liny kołowrotu co ok. 2m. W czasie opuszczania lin zwrócić uwagę na koniec
przeciętej liny opadające z koła pędnego na poziom kół odciskowych. Według powyższej metody opuścić 4 odcinki starych lin na zrąb i usunąć .
lin.

Zdemontować

6. Wnioski

końcowe

Zastosowana technologia jest rozwiązaniem technicznym zapewniającym wymianę lin
w sposób prawidłowy i bezpieczny.
Rozwiązanie tego typu wymiany lin nie stosowano do tej pory w górnictwie polskim.
Wszystkie cztery liny zostały wymienione jednocześnie.
Liny zużyte zostały wyciągnięte na zrąb szybu w całości.
Wyeliminowano cięcie lin na podszybiu i wydawanie ich na powierzchni((.
Uzyskano duże oszczędności ekonomiczne z uwagi na to, że nie trzeba wypożyczać windy
EPR, jej transportem, zabudową, obsługą itp.

The metbod of replacement o f hoisting lin es in the "Witold II" min in g
shaft hoist in the "Jan Kanty" mine
Abstra et

The replacement of hoist lines in mini n g hoists i s carried out by me ans of the EPR friction
lifts produced in Germany. Since they are scarce in Poland and there are transport proble1ns
connected with their weight, width and traffic regulations the mine worked out a new method o f
lines replacement.
The proposed solution comprises the replacement ofthe hoist lines in the shaft hoist without
the application o f the EPR friction lift. The replacement consists in introducing new l10ist lin es
into the shaft by means ofthe old (used) ones and the hoisting machine.
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Możliwości obniżenia

kosztów przewietrzania w warunkach kopalni

metanowej
Słowa

kluczowe

Wentylacja kopalni metanowej- bezpieczeństwo- koszty przewietrzania
Streszczenie
Koszty procesu wentylacji kopalń związane są przede wszystkim z ilością sprowadzanego do
kopalni powietrza. Koncentracja wydobycia oraz zmienny poziom zagrożeń naturalnych w róż
nych rejonach wentylacyjnych powodują, iż zapotrzebowanie powietrza w kopalni metanowej
jest również zmienne. W celu racjonalizacji przewietrzania stosuje się płynne sterowanie pracą
wentylatorów głównych.
W referacie zwrócono uwagę na celowość bieżącego prognozowania przez inżyniera wentylacji wymaganej ilości powietrza w kopalni metanowej oraz na konieczność prowadzenia obliczeń rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej w aspekcie sterowania wentylacją. Na przykładzie kopalni Pniówek zwrócono uwagę na możliwość sterowania procesem wentylacji w kopalni metanowej poprzez wykorzystanie istniejących, trójwentylatorowych stacji wentylatorów
głównych. Podano tok postępowania oraz niezbędny zakres przeprowadzenia analizy bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej przy określaniu możliwości wyłączenia wentylatora w kopalni metanowej.

l.

Wstęp

Wyczerpywanie się zasobów węgla na wyższych poziomach powoduje sięganie po złoża zlena coraz większych głębokościach. Dodatkowo restrukturyzacja górnictwa wymaga stosowania systemów eksploatacji uzasadnionych ekonomicznie przy czym zasadniczego znaczenia nabiera koncentracja wydobycia. Dąży się do osiągnięcia maksymalnego wydobycia przy
najmniejszych nakładach finansowych. Wiąże się to z jak największym ograniczeniem liczby
ścian przy jednoczesnym wzroście wydobycia. Prowadzenie takiej działalności często powoduje
wzrost poziomu zagrożeń, występujących podczas eksploatacji. Szczególnie widoczny jest
wzrost zagrożeń w kopalniach, w których występują tzw. zagrożenia skojarzone, czyli występogające
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wanie w jednym miejscu i w jednym czasie zagrożeń, wywołanych procesem eksploatacji, których wzajemne oddziaływanie ma charakter kumulatywny. W złożonej strukturze kopalń szczególne znaczenie mają jednocześnie występujące i oddziaływujące na siebie zagrożenia metanowe, pożarowe, temperaturowe oraz tąpaniowe.
Jednak zapotrzebowanie ilości powietrza w rejonach wentylacyjnych (oddziałach przygotowawczych bądź eksploatacyjnych) lub w całej kopalni determim~jąprzede wszystkim dwa zagrożenia naturalne:
- zagrożenie gazowe (metanowe),
- zagrożenie temperaturowe.
Na podstawie prognozowanego wydzielania metanu wyznacza się niezbędną ilość przepływającego nimi powietrza w celu zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych robót. Później
dokonuje się ewentualnej korekty wydatku powietrza w oparciu o rzeczywiste wydzielanie metanu do wyrobisk (Frycz i in. 1979; Pawiński i in. 1995; Szlązak 1990). Ilość ta jest ograniczona
dopuszczalną maksymalną prędkością w wyrobiskach górniczych. W przypadku wydzielania
metanu w ilościach przekraczających możliwości odprowadzenia metanu z zużytym powietrzem, wówczas podejmuje się działania zmierzające do bezpośredniego ujęcia metanu poprzez
otwory dren ażowe i odprowadzenia metanu przez instalację odmetanowania.
Eksploatacja pokładów na dużych głębokościachjest przyczyną trudnych warunków klimatycznych na stanowiskach pracy. Również w tym przypadku wykorzystuje się zwiększenie ilości
powietrza w wyrobiskach w celu poprawy warunków klimatycznych (Wacławik i in. 1995).
W przypadku tego zagrożenia nie określa się niezbędnego wydatku powietrza z uwagi na zadaną, dopuszczalną temperaturę we wszystkich wyrobiskach, choć aktualnie istniejąjuż takie
możliwości . Natomiast prognozuje się wartość temperatury powietrza w wyrobiskach przy zadanych ilościach przepływającego powietrza. Jeżell zwiększenie ilości doprowadzanego powietrza nie zapewnia odpowiednich warunków klimatycznych, to wówczas stosuje się schła
dzanie powietrza. W przypadku stosowania chłodzenia powietrza nie jest konieczne doprowadzania maksymalnych ilości powietrza w wyrobiskach górniczych, gdyż powodują wzrost zapotrzebowania mocy chłodniczej (Wacławik i in. 1995).
Zmiany w wydzielaniu metanu w ścianach , rejonach lub partiach kopalni oraz nie zawsze konieczna maksymalizacja ilości powietrza z uwagi na zagrożenie klimatyczne w przypadku stosowania chłodzenia powietrza powoduje iż zapotrzebowanie ilości powietrza w podsieciach wentylacyjnych szybów jest zmienne (Wacławik i in. 1995). Można stwierdzić, że znaczna energochłonność
procesu przewietrzania kopalń jest przede wszystkim spowodowana zasadą dostarczania stałej iloś ci
powietrza do kopalni, niezależnie od bieżącego zapotrzebowania (Balicki i in. 1997; Wasilewski
1997). Należy powiedzieć, że proces wentylacji kopalń charakteryzuje się małą elastycznością na zachodzące zmiany zapotrzebowania powietrza i długą reakcją na żądane ilości powietrza. Jest to jednak spowodowane występującymi zagrożeniami naturalnymi, a wszelkie podjęte działania muszą
być oparte o wcześniejsze szczegółowe rozeznanie zagrożenia.
Należy stwierdzić, że jednym ze sposobów obniżenia kosztów przewietrzania jest możliwość
okresowego zmniejszania ilości powietrza wlotowego do kopalni (Wasilewski 1997).
Bieżące zapotrzebowania powietrza w rejonach wentylacyjnych kopalnijest realizowane poprzez zmiany ilością powietrza uzyskiwane przy pomocy dławienia podsieci wentylacyjnej lub
zwiększenia ucieczek powietrza na głównych drogach przepływu. Działania te nie zmniejszają
jednak kosztów przewietrzania kopalni.
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W procesie wentylacji główne wskaźniki ekonomiczne zależne są od ilości sprowadzanego
do kopalni powietrza. Głównym wskaźnikiem kosztów przewietrzania jest ilo ś ć jednostek sprowadzanego do kopalni powietrza przypadających na jednostkę zużycia energii elektrycznej
w określonej jednostce czasu.
rodstawowym aktualnie sposobem racjonalizacji przewietrzania kopalni jest ograniczanie
ilości powietrza poprzez zmianę obrotów silników wentylatorów głównych (Balicki i in. 1997;
Wasilewski 1997). Wymaga to jednak stosowania odpowiednich urządzeń kaskadowych, co
wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych nakładów finansowych i nie we wszystkich
przypadkach jest możliwe do wykorzystania.
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na możliwość zmian ilości powietrza doprowadzonego w kopalni metanowej dla przypadku trójwentylatorowej stacji wentylatorów głównych . Na
przykładzie KWK Pniówek podano niezbędny zdaniem autorów tok postępowania w zakresie
analizy, prognozy oraz działań zmierzających do określenia możliwości wyłączenia jednego
wentylatora w przypadku współpracy równoległej dwóch wentylatorów głównych (Praca zbiorowa 1997).
Wyłączenie jednego z dwóch pracujących wentylatorów głównych poprzedzać musi
w pierwszej kolejności przeprowadzenie analizy sieci wentylacyjnej kopalni metanowej. Analiza powinna ujmować następujące aspekty:
- bieżący rozpływ powietrza w kopalni,
- rozkład straty naporu w prądach grupowych i rejonowych powietrza
na podstawie aktualnego schematu potencjalnego sieci wentylacyjnej,
- stabilność prądów powietrza w sieci wentylacyjnej,
- stabilność pracy wentylatorów głównych i współpracę stacji wentylatorowych w kopalni,
- aktualny i prognozowany stan zagrożenia metanowego, temperaturowego i pożarowego .
Wnioski z przeprowadzonej analizy sieci wentylacyjnej mogą dopiero stanowić podstawę do
określenia właściwego zapotrzebowania ilości powietrza w poszczególnych rejonach kopalni.
Wyznaczenie ilości powietrza umożliwia optymalizację parametrów wentylacyjnych w każdej
podsieci wentylacyjnej.
W referacie podano również przykłady, gdzie przedstawiono zmiany parametrów przewietrzania w sieci wentylacyjnej związane z wymaganiem ograniczenia ilości powietrza. Pożądane
parametry uzyskiwano poprzez wymianę wentylatorów głównego przewietrzania lub likwidacją
zbędnego źródła jakie stanowił wentylator głównego przewietrzania.
2. Analiza możliwości
w KWK Pniówek

wyłączenia

jednego z wentylatorów glównego przewietrzania

2.1. Charakterystyka sieci wentylacyjnej KWK Pniówek
Sieć wentylacyjna KWK Pniówek składa się z dwóch szybów wdechowych (szyb Ludwik
i szyb II), trzech szybów wentylacyjnych (szyb III, IV, V) oraz 16 rejonów wentylacyjnych.
Całkowita ilość powietrza świeżego sprowadzanego do kopalni szybami wdechowymi na trzy
poziomy wynosi około 45 000 m 3/min.
Z całkowitej ilości powietrza sprowadzanego do kopalni około 52% doprowadzane jest
do rejonów wentylacyjnych w tym około 30% dopływa do oddziałów eksploatacyjnych
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rozłożonych

w różnych partiach, a około 22% do rejonów przygotowawcżych i likwidacyjnych.
16% doprowadzane jest do komór funkcyjnych. Pozostałą część stanowią straty wewnętrzne na drogach grupowych powietrza. Wielkość tych strat wiąże się z istnieniem rozbudowanej sieci wentylacyjnej spowodowaną dużą dekoncentracją wydobycia wynikającą z dużego
zagrożenia metanowego i jego zmienności w różnych partiach eksploatacyjnych a także z małej
Około

miąższości pokładów węgla.

Należy dodać, że

szyby wentylacyjne są również w sposób równomierny wentylacyjnie
Jedynie szybem V z kopalni wypływa około 6 000 m3/min powietrza miej niż pozostałymi szybami. Straty powietrza na uszczelnieniu zrębu szybów wentylacyjnych mieszczą się
w granicach dopuszczalnych 20%. Parametry pracy wentylatorów głównych przedstawiono
w tabeli l.
obciążone .

Tabela l . Parametry wentylatorów

głównych

w KWK Pniówek przed
wentylacyjnej

optymalizacją

przewietrzania sieci

Tt1blc l. Parameter ofmain fansin coal minc "Pniowek" before optimisation ofvcntilating ventilation network

Szyb

Zużycie

Wentylator

Wydatek powietrza
[m 3/m in]

SpiQtrzenie całkowite
[Pa]

WPK-3.3.nr l

lO 950

3 700

815

WPK-3.3.nr 3

10 810

3 710

865

WPK-3.3.nr l

9 090

4 870

900

WPK-3 .3.nr 3

9 000

4 890

910

WPK-3.9.nr 2

13 160

4 950

l 310

energii elektrycznej
[kW]

Szyb III

Szyb IV

Szyb V

Szyby wentylacyjne tworząpodsieci wentylacyjne, z którymi związane są rejony wentylacyjne:
podsieć wentylacyjna szybu III- 7 rejonów wentylacyjnych,
- podsieć wentylacyjna szybu IV- 5 rejonów wentylacyjnych,
- podsieć wentylacyjna szybu V - 4 rejony wentylacyjne.
W KWK Pniówek rozkłady straty naporu powietrza na drogach grupowych przepływu powietrza do wszystkich rejonów wentylacyjnych są prawidłowe i zbliżone do siebie co do wartoś
ci. Największe straty naporu występują na drogach zużytego powietrza i zbliżone są do wartości
około 60% całkowitego spiętrzenia wentylatorów głównego przewietrzania.
Należy podkreślić, że wszystkie rejony wentylacyjne przewietrzane są bardzo mocnymi i stabilnymi prądami powietrza.
Przy prognozowanych zmianach w sieci wentylacyjnej należy przeprowadzić również analizę zmian straty naporu w rejonach, które są odzwierciedleniem rozkładu potencjałów aerodynamicznych oraz stabilność prądów powietrza.
Z powyższej tablicy wynika, że przy szybach III i IV pracują po dwa wentylatory w układzie
równoległym w zabudowanej stacji trójwentylatorowej. Przeanalizowana zostanie możliwość
wyłączenia jednego z wentylatorów przy zachowaniu bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej.
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2.2. Charakterystyka
2.2.1.

Zagrożenie
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zagrożeń

naturalnych w KWK Pniówek

metanowe

Kopalnia W((gla Kamiennego Pniówek prowadzi eksploatację w warunkach bardzo dumetanowego . Całkowita metanowość kopalni za miesiąc marzec 1999 wy3
nosi 226,16 [m cH/min], w tym wentylacyjna 131,16 [m 3cH/min]. Metanowość względna
wynosi 34,87 [m' cH/Mg]. W tabeli 2 przedstawiono charakterystykę zagrożenia metanowego w podsieciach wentylacyjnych KWK Pniówek.
żego zagrożenia

Tabela 2.

Metanowość

w podsicciach wentylacyjnych KWK Pniówck (wg stanu na marzec 1999)

Tablc 2. Mcthanc cmission in sub-nctworks of coal mino " Pniowck" (according to data from March 1999)

Podsicć

Ilość

powietrza

Metanowość

wentylacyjna

Odmetanowanie

Metanowość

Metanowość

całkowita

wzgh(dna

szybu

Q0 [m 3/min]

q w,[ m 3 CH 4/min]

q 0 ,[m 3 CH 4/min]

qc, [m 3 CH 4/min]

q 0 [m 3 CH 4 /Mg]

III

21800

5 1,21

41,2

92,41

14,25

IV

18790

37,58

27,6

65,18

10,05

V

13240

42,37

26,2

68,57

10,57

_j

W warunkach kopalni Pniówek zagrożenie metanowe opanowywane jest zarówno środkami
wentylacyjnymi jak i poprzez stosowanie odmetanowania. Koncentracja metanu na wylocie
z poszczególnych ścian i rejonów wentylacyjnychjest niższa od l%. W szybach wentylacyjnych
koncentracja metanu wynosi od 0,2% w szybie IV do 0,32% w szybie V. Stąd można stwierdzić ,
że dostarczana do wyrobisk ilość powietrza zapewnia utrzymanie w nich właściwych warunków
przewietrzania z uwagi na zagrożenie metanowe.
Jak zaznaczono wcześniej w podsieci szybu III występuje siedem rejonów wentylacyjnych (eksploatacyjnych i przygotowawczo-likwidacyjnych), a ilość wydzielanego metanu
w tych rejonach stanowi aż 46% całkowitej ilości wydzielanego metanu w kopalni . Przeprowadzona prognoza zagrożenia metanowego wg Planu Ruchu Kopalni nie przewiduje
wzrostu zagrożenia metanowego w podsieciach szybu III, IV i V powyżej 5% stanu aktualnego. Mając na uwadze zmniejszanie ilość rejonów i mniejsze w nich wydzielanie metanu, zaproponowano zmniejszenie ilości powietrza w podsieci szybu IV poprzez wyłączenie
jednego z wentylatorów pracujących w układzie równoległym . Zmniejszenie intensywności
przewietrzania wyrobisk w tej podsieci nie powinno spowodować wzrostu zagrożenia metanowego. Jednak o ostatecznych skutkach zmniejszenia intensywności przewietrzania stanowić będzie symulacja komputerowa rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej oraz
wyniki pomiarów prób ruchowych .
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2.2.2.

Zagrożenie

temperaturowe

Kopalnia Pniówek prowadzi eksploatacje z poziomu 705 m i 830 m oraz udostępnia nowy
poziom 1000 m, gdzie występuje wysoka pierwotna temperatura skał. Klasyfikując zagrożenia
klimatycznego w podziemnych kopalniach określa się poziomy krytyczne:
poziom krytyczny - w którym temperatura pierwotna skał jest równa 30°C;
- II poziom krytyczny- w którym temperatura pierwotna skał jest równa 35°C;
- m poziom krytyczny -w którym temperatura pierwotna skał jest równa 40°C;
Temperatury pierwotne skał w kopalni Pniówek na poszczególnych poziomach wynoszą:
- na poziomie 705 m- średnio 31, l °C,
- na poziomie830m-średnio 35,0°C,
- na poziomie 1000 m- średnio 40,3°C.
Tak więc w kopalni Pniówek eksploatacja prowadzona jest pomiędzy II a III poziomem krytycznym. Stąd należy się liczyć z występowaniem trudnych warunków klimatycznych w wyrobiskach przygotowawczych i eksploatacyjnych. Częściową poprawę warunków klimatycznych
można uzyskać poprzez zwiększenie intensywności przewietrzania wyrobisk oraz zastosowanie
pasywnych środków zwalczania zagrożenia klimatycznego (prawidłowa rozcinkę pól eksploatacyjnych, usunięcie dodatkowych źródeł ciepła z prądów powietrza świeżego itp.)
W przypadkach gdy roboty górnicze są prowadzone poniżej III poziomu krytycznego,
a w warunkach kopalni eksploatacja taka już się rozpoczyna, należy dążyć do zastosowanie
urządzeń chłodniczych przy stosowaniu środków pasywnego zwalczania zagrożenia. Należy dodać, że kopalnia prowadzi eksploatację w pokładach średniej grubości i zwiększanie ilości powietrza w wyrobiskach eksploatacyjnych jest możliwe do pewnych granic uwarunkowane ich
przepustowością. W związku z tym aktualnie w większości rejonów wentylacyjnych stosuje się
schładzanie powietrza, a w tym przypadku nie jest już konieczne doprowadzanie dużych ilości
powietrza w rejon wyrobisk ścianowych.
Jednocześnie uwarunkowanie ekonomiczne przyczyniły się do wzrostu koncentracji wydobycia, co spowodowało ograniczenia rejonów wentylacyjnych przewietrzanych niezależnymi
prądami powietrza, ale również lepsze wykorzystanie powietrza wpływającego do kopalni.
2.2.3 . Zagrożenie pożarowe
Zagrożenie pożarowe

powstaje w następstwie przepływu powietrza przez zroby i utleniania
się węgla znajdujące się w zrobach. Dlatego też profilaktyka oparta jest na ograniczeniu do minimum migracji powietrza w wyeksploatowanych zrobach. Wielkość przepływu powietrza zależy od rozkładu potencjałów aerodynamicznych wokół zrobów. Dlatego też w celu ograniczenia przepływu powietrza przez wyeksploatowaną przestrzeń należy utrzymywać jak najmniejszą różnicę potencjałów w węzłach otaczających zroby. Istotnego znaczenia nabiera znajomość rozkładu potencjałów aerodynamicznych w rejonach wentylacyjnych po dokonanych
prognozowanych zmianach w sieci wentylacyjnej polegających na wyłączeniu jednego z wentylatorów głównych.
Dla warunków kopalni Pniówek w rejonach eksploatacyjnych różnica potencjałów aerodynamicznychjest zbliżona do siebie i kształtuje się na poziomie około 600 J/m 3. Wyjątek stanowijeden
rejon eksploatacyjny w podsieci szybu III, gdzie różnica ta wynosi 1350 J/m3 . W rejonach przy714
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gotowawczych i likwidacyjnych różnica ta jest większa i osiąga wartość około 2000 J/m 3 . Największe straty napom występują w rejonach wentylacyjnych podsieci szybu IV, co wskazuje na możliwość wyłączenia jednego z dwóch czynnych wentylatorów pracujących w układzie równoległym.
2.3 . Analiza zmian w sieci wentylacyjnej w
jednego wentylatora głównego

następstwie wyłączenia

Przeprowadzona analiza sieci wentylacyjnej oraz występującego poziomu zagrożeń naturalnych wykazała, iż możliwe jest ograniczenie powietrza w sieci wentylacyjnej kopalni Pniówek. Analiza zagrożeń naturalnych oraz ich prognoza na najbliższe lata wskazuje na możliwość
wyłączenie jednego z wentylatorów pracujących w układzie równoległym przy szybie IV bądź
przy szybie III.
W przypadku kopalni o dużym zagrożeniu metanowym o zmniejszeniu intensywności przewietrzania w sieci wentylacyjnej decydować muszą wyniki następujących badań :
- symulacji rozpływu powietrza po wyłączeniu jednego z wentylatorów głównych oraz
przeprowadzenie na jej podstawie:
- analizy wzrostu zagrożenia metanowego,
- analizy zmian stosunków depresyjnych w rejonach wentylacyjnych,
- wyniki pomiarów rozpływu powietrza podczas próby ruchowej wyłą~zenia wentylatora
na zmianie nieprodukcyjnej.
Podstawą prognozowania zmian w sieci wentylacyjnej jest przeprowadzenie komputerowej
symulacji rozpływu powietrza. W tym celu zaktualizowano model numeryczny sieci wentylacyjnej KWK Pniówek w oparciu o przeprowadzone pomiary dołowe oraz nowo opracowane
charakterystyki wentylatorów głównych.
Mając na uwadze obecne zagrożenie metanowe i ilości powietrza w rejonach wentylacyjnych
podsieci szybów IH, IV i V należy stwierdzić, iż o możliwości wyłączeniajednego z wentylatorów na tych szybach decyduje również wzajemne oddziaływanie stacji wentylatorów głównych.
Przeprowadzono obliczenia rozpływów powietrza dla różnych wariantów wyłączenia poszczególnych wentylatorów przy szybie III i IV. Na podstawie wstępnych wyników obliczeń
ustalono, i ż z uwagi na konieczność przewietrzania licznych komór funkcyjnych w podsieci szybu III korzystniejsze jest wyłączenie jednego z wentylatorów WPK-3.3 na szybie IV . Pojedynczy wentylator na szybie IV musi również pracować przy maksymalnych ustawieniach parametrów w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności przewietrzania wyrobisk w tej podsieci wentylacyjnej . W związku z tym rozpatrzono warianty przewietrzania kopalni po
wyłączeniu wentylatora na szybie IV i różnych ustawieniach pracy wentylatorów przy szybie III .
Przeprowadzono symulację komputerową rozpływu dla następujących wariantów:
- wari ant l - ustawieniu łopatek aparatu kierowniczego na 4/6 (stan aktualny),
- wariant II - ustawieniu łopatek aparatu kierowniczego na 5/6,
- wariant III -ustawieniu łopatek aparatu kierowniczego na 6/6.
W wyniku obliczeń symulacyjnych rozpływu powietrza uzyskano nas tępujące zmniejszenie
ilości powietrza wlotowego do kopalni:
- wariant I - o około 4000 m 3/min,
- wariant I I - o około 3000 m 3/min,
- wariant III - o około 1600 m 3/min.
Sekcja IV
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Zmiany ilości powietrza w rejonach wentylacyjnych w poszczególnych wariantach obliczeń
przedstawiono na rysunku l . Natomiast na rysunku 2 zawarto prognozowaną wielkość przyrostu
koncentracji metanu w aktualnie prowadzonych ścianach. Na rysunku 3 zamieszczono przyrost
straty naporu w rejonach wentylacyjnych wynikający prognozowanej różnicy potencjałów aerodynamicznych w węzłach wlotowych i wylotowych z rejonu Na rysunkach tych zaznaczono
przynależność rejonów wentylacyjnych do poszczególnych podsieci wentylacyjnych.
Analizując wyniki obliczeń należy stwierdzić, że największe różnice na wlocie i wylocie występują w rejonach wentylacyjnych związanych z podsiecią szybu IV oraz w mniejszym stopniu
w podsieci wentylacyjnej szybu III. Natomiast w podsieci szybu V nie występująznaczące zmiany w stosunkach depresyjnych. Zwiększenie depresji wentylatorów przy szybie III poprzez
ustawienie aparatu kierowniczego w pozycji maksymalnej (pełne otwarcie- 6/6) niweluje brak
oddziaływania drugiego wentylatora na szybie IV. Należy podkreślić , iż rejony są w stanie aktualnym przewietrzane prądami stabilnymi i bardzo mocnymi, a zmiana ilości powietrza oraz
stosunków depresyjnych w kopalni w tym zakresie nie wpłynie na zachowanie stabilności
prądów powietrza.
Zatem wyłączenie wentylatora na szybie IV jest więc możliwe i bezpieczne w zakresie wymaganych wydatków i stabilności prądów powietrza przy uwzględnieniu poziomu zagrożenia
metanowego i pożarowego. Spadek ilości powietrza w rejonach podsieci wentylacyjnej szybu
IV nie przekroczy 30% wydatków uzyskiwanych w aktualnym stanie rozpływu powietrza. Poza
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Fig. 3. Changc in the pressure lossof air in vcntilation arcas aftcr turning off fan WPK-3.3 no. l at upcast shaft IV

tym w rejonach wentylacyjnych istnieje możliwość regulacji rozpływu powietrza w celu uzyskania pierwotnych wydatków powietrza.
Zmniejszenie ilości powietrza w pozostałych rejonach wentylacyjnych kopalni nie przekroczy l 0%, co świadczy o dużej niezależności podsieci wentylacyjnych.
Po wyłączeniu jednego z wentylatorów na szybie IV koncentracja metanu może wzrosnąć
w oddz i ałach eksploatacyjnych maksymalnie o 0,2 % przy uwzględnieniu aktualnego wydzielaniu metanu.
Uzyskane wyniki symulacji rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej umożliwiły podjęcie
decyzji o przeprowadzeniu próby ruchowej wyłączenia wentylatora WPK-3 .3 przy szybie IV wg
wariantu II. W przypadku kopalni metanowej przeprowadzenia takiej próby jest konieczne,
a możliwe jedynie w dniu nieprodukcyjnym. Przeprowadzone pomiary w trakcie próby ruchowej w znacznej części potwierdziły przeprowadzoną symulację rozpływu powietrza w sieci
wentylacyjnej po wyłączeniu jednego z dwóch wentylatorów pracujących w układzie równoległ y m przy szybie IV. Wyłączenie tego wentylatora nie oznaczajego fizycznej likwidacji i bę
dzie on dalej utrzymywany w pełnej gotowości ruchowej.
W tym miejscu należy podkreślić , że wyłączenie jednego z wentylatorów przynosi znacz ące
korzyści ekonomiczne. Na rysunku 4 przedstawiono pobór mocy elektrycznej silników napę
dzaj ących wentyłatory główne . Wyłączenie wentylatora WPK-3.3 przy szybie IV pozwala na
718
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oszczędność około l 000 kW przy wentylatorach pracujących na dotychczasowych ustawieniach. Ustawienie łopatek kierowniczych wentylatorów na szybie III w pozycji 5/6 lub 6/6 daje
odpowiednio oszczędność energii rzędu 790 lub 640 kW.
Wskaźniki pracy wentylatorów głównych w KWK Pniówek przedstawiają się następująco:
sumaryczna ilość powietrza przepływająca przez wentylatory- około 52 000 m3/min,
sumaryczna moc elektryczna napędów wentylatorów- 4800 kW,
całkowite dobowe zużycie energii- 115,2 MWh,
całkowity dobowy koszt przewietrzania kopalni- około 30 tys. PLN,
- roczny koszt przewietrzania kopalni- około 11 mln PLN.
Roczne oszczędności wynikające z wyłączenia wentylatora WPK-3.3 przy na szybie IV wynoszą dla poszczególnych wariantów pracy wentylatorów przy szybie III:
- wariant I - około 2,3 mln PLN,
- wariant II -około 1,8 mln PLN,
- wariant III- około 1,5 mln PLN (0,26PLN za l kWh)

3. Zakończenie
Wskaźniki ekonomiczne przewietrzania kopalni metanowej związane są z ilo ś cią doprowadzanego powietrza. W celu optymalizacji tych wskaźników należy zwrócić uwagę na:
- celowość bieżącego prognozowania wymaganej ilości powietrza w kopalni przez inży
niera wentylacji,
- konieczność prowadzenia obliczeń prognozowanego rozpływu powietrza w aspekcie zachowania bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej.
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Prognozowane zmiany rozpływu powietrza w sieci wentylacyjnej poddane muszą być
analizie w aspekcie następujących wskaźników bezpieczeństwa sieci wentylacyjnej:
stanu zagrożeń naturalnych (metanowego, temperaturowego, pożarowego),
strat naporu powietrza w prądach grupowych i rejonowych powietrza,
stabilności prądów powietrza,
stabilności współpracy wentylatorów głównych z siecią wentylacyjną.
Wyniki analizy prognozowanych zmian w sieci wentylacyjnej kopalni metanowej poparte
muszą być wynikami pomiarów rozpływu powietrza w trakcie prób ruchowych wyłączenia wentylatora. Należy również określić optymalne parametry pracy pozostałych wentylatorów głów
nych w aspekcie zachowania dotychczasowego wzajemnego oddziaływania podsieci wentylacyjnych.
Należy podkreślić, że wyłączenie jednego z dwóch pracujących wentylatorów w stacji trójwentylatorowej przynosi bezpośrednie korzyści finansowe wynikające zezmniejszenia zużycia
energii elektrycznej.
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Possibility of reducing cost of ventilation process in a metbane min e
Abstract

Costs ofventilation process ofmines are connected mainly with the amount of inflow air to
a min e. The amount ofair in a metbane mineis changeable and depends on the eoncentrarion and
changeable level of natura! hazards in different ventilation areas. Smooth eontroi over the work
o f main fans is employed in order to achieve proper ventilation.
This artide takes into consideration the significance of current forecasting of the necessary
amount ofair in a metbane mine and necessity of calculating air distribution in ventilation network by
ventilation engineer. Using the example of Coal Mine "Pniówek" the possibility of controlling ventilating processes by means of the existing main stations of triple fans was taken into consideration.
The order ofactivities and the range ofanalysing the safety ofventilation network, with determining
the possibility of turning off a fan in a metbane mine, was also presented.
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Sposoby poprawy efektywności termodynamicznej kopalnianych
klimatyzacji
Słowa

układów

kluczowe

Klimatyzac;ja

kopalń-

wentylacja- bezpieczeństwo pracy

Streszczenie
W referacie podano sposoby poprawy efektywności termodynamicznej układów klimatyzacji kopalń o dużej mocy chłodniczej, wykorzystujących zimną wodę . Omówiono podstawowe
czynniki uwzględniane przy wyborze układu klimatyzacji i sposobu rozprowadzenia zimnej
wody. Projektant kopalnianego układu klimatyzacji powinien analizować wiele rozwiązań alternatywnych. Do zadanej mocy chłodniczej należy dobrać typ i lokalizacje z iębiarek, wydatki
zimnej wody, rodzaj i wielkość wymienników ciepła, chłodni wyparnych i wielu innych.
W układach z zimną wodą zlokalizowanych na powierzchni należy wykorzystać sprzyjające warunki atmosferyczne do zmniejszenia temperatury kondensacji czynnika chłodniczego. W ukła
dach kombinowanych z ziębiarkami na powierzchni i na dole uzyskuje się stosunkowo wysoką
temperaturę wody powrotnej obiegu szybowego. W takich przypadkach do obniżenia temperatury wody zimnej stosuje się wstępną chłodnię wyparną. Zbiorniki zimnej wody oraz obejście sterujące wydatek i temperaturę tej wody umożliwiają realizację zmiennego zapotrzebowania na
zimną wodę.

l. Zagadnienie doboru struktury i zespołów

układu

klimatyzacji

Określoną moc chłodniczą potrzebną do klimatyzacji kopalni można uzyskać na wiele sposobów. Projektant kopalnianego układu klimatyzacji powinien analizować i porównać wiele
alternatywnych rozwiązań. Istnieje bowiem możliwość zastosowania różnych urządzeń chłod
niczych, ich zestawień, wielkości oraz rozmieszczenia. Jednak ze względu na wysokie koszta
wybrane rozwiązanie winno zapewnić wysoką wydajność i długi okres pracy przy możliwie niskich wydatkach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Koszty klimatyzacji kopalń wiążą się z zakupem maszyn i urządzeń chłodniczych, rurociągów rozprowadzających chłodziwo oraz urzą
dzeń towarzyszących. Urządzenia z częścią chłodniczą rozmieszczoną na powierzchni wymagają odpowiedniego terenu i budynku. Zwykle wydatki na zabudowę urządzeń chłodniczych
i sieci rurociągów szybowych i rozprowadzających wodę są znaczne. Na koszty eksploatacyjne

Sekcja IV

721

School of Underground Mining 2000
składa się_ energia i wykorzystywane materiały, w tym czynniki termodynamiczne. Ponadto kopalniany układ klimatyzacji wymaga fachowej obsługi, konserwacji i remontów.
W długim okresie eksploatacji kopalnianych układów klimatycznych znaleziono wiele rozwiązań charakteryzujących się_ umiarkowanym zużyciem energii.
Potrzebną moc chłodniczą kształtują warunki geotermiczne, struktura wyrobisk kopalnianych oraz wielkość wydobycia. Przyrosty temperatury i wilgotności powietrza kopalnianego
wynikają przede wszystkim z dopływu ciepła od skał, maszyn i urządzeń oraz z autokompresji.
Metody obliczania tych przyrostów, oparte na bilansie energii i wilgoci, omówione są m.in.
w pracy [25]. Moc chłodniczą ustala się_ zwykle na wysokości zapewniającej zakładane warunki
klimatyczne w okresie letnim, gdy parametry powietrza są najmniej korzystne. Przez większą
część roku układ ma pracować przy pewnym, a w niektórych okresach znacznym niedociążeni u.
Do ustalonej mocy chłodniczej dobiera się_ parametry podstawowych zespołów projektowanego
układu klimatyzacji, które powinny zapewnić uzyskanie tej mocy orazjej rozdział do miejsc odbioru. Należy przede wszystkim określić:
- rodzaj zastosowanych ziębiarek i najbardziej korzystne ich rozmieszczenie,
- wielkość (w sensie mocy chłodniczej) i rodzaj wymienników cieplnych, w szczególności
chłodnic powietrza i wyparnych chłodni wody,
- strumienie masy wody po stronie chłodnic powietrza i po stronie obiegu odbioru ciepła
od skraplaczy,
- rodzaje i średnice rurociągów oraz ewentualną ich izolację_ cieplną.
Działanie układu klimatyzacjijest złożone i niełatwo przewidzieć skutki różnych zmian. Na
przykład wzrost lub spadek ilości wody chłodzącej skraplacz powoduje zmianę_ strumieni cieplnych wymienianych zarówno w skraplaczu, jak też w wyparnej chłodni wody. Ich efektem jest
zmiana temperatury skraplania, co z kolei ma wpływ na pracę_ sprężarki i na temperaturę_ parowama.
Przy wyborze odpowiedniego w danych warunkach wariantu kopalnianego układu klimatyzacji z zimną wodą konieczne jest porównanie różnych układów pod kątem ich skuteczności
i efektywności. Skuteczność polega na stworzeniu w miejscach pracy i przebywania załogi mikroklimatu uznanego za pożądany, a przynajmniej za dopuszczony przez przepisy, co wiąże się_
ze zdolnością środowiska do odbioru z ciała ludzkiego strumienia ciepła odpowiadającego
obciążeniu cieplnemu. Efektywność energetyczną kopalnianych układów klimatyzacji charakteryzują dwa wskaźniki, w których przez wydajność chłodniczą netto obiegu zimnej wody rozumie się_ sumę_ entalpii pobranej od powietrza w chłodnicach powietrza i w urządzeniach z wodą
technologiczną. Jeden wskaźnik wyraża stosunek wydajności chłodniczej netto obiegu wody do
sumy mocy wszystkich urządzeń chłodniczych i mocy wstępnych wyparnych wież chłodniczych
na powierzchni. Drugi współczynnik równy jest stosunkowi wydajności chłodniczej układu netto do sumy energii zużywanej przez ziębiarki, powierzchniowe i dołowe pompy, wstępne wyparne wieże chłodnicze, chłodnie wyparne chłodzące wodę_ obiegów skraplaczy, ewentualnie
przez wentylatory recyrkulacyjne, pomniejszoną o energię_ odzyskiwaną w turbinach Peltona
(lub innych), napędzanych zimną wodą transportowaną w szybach.
W chłodnictwie i jego zastosowaniach korzysta się_ ze stosunku:

moc

chłodnicza

netto

COP=------------zużycie
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Zdefiniowane wyżej wskaźniki efektywności w pewnym sensie są uogólnieniem współczyn
nika C.O.P. (coefficient ofperformance), a także współczynnika wydajności chłodniczej definiowanego jako stosunek wytwarzanej mocy chłodniczej do mocy pobieranej przez sprężarki
pracujące w obiegach czynnika chłodniczego:
(2)

gdzie:
qo
lob

- ciepło pobrane przez czynnik chłodniczy od dolnego źródła ciepła,
-praca dostarczona podczas przemiany czynnika chłodniczego w sprężarce.

Wiadomo, że w przypadku rzeczywistych obiektów omawiany współczynnik na ogół waha
w granicach od 2,5 do 6.
Układ klimatyzacji, który ma możliwość dostosowania się do żądanej wartości parametrów
pracy przy zachowaniu korzystnych wartości współczynników charakteryzujących jego efektywność, określa się jako elastyczny.
Przy ustalaniu parametrów "do wyboru" w razie równorzędnych walorów technicznych zwykle decydują nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacji układu, czasem tylko zużycie energii.
Wybór i sposób zastosowania wymienionych urządzeń powinien być zgodny z zasadami racjonalnego gospodarowania. Służą temu metody optymalizacji, które powinny określić maksymalne efekty przy określonych nakładach środków lub minimalizację nakładu na realizację
założonego celu. Zagadnienie optymalizacji układu technicznego wiąże się z przejściem od
pewnej rzeczywistości technicznej do modelu fizycznego a następnie matematycznego. Odpowiedź na pytanie optymalizujące układ daje ekstremum pewnej funkcji lub funkcjonału.
W piśmiennictwie rzadko można spotkać próby optymalizacji układów klimatyzacji jako
całości. W przypadku "dużych" obiektów technicznych, charakteryzujących się dużą liczbą parametrów zmiennych, raczej podejmuje się próby optymalizacji cząstkowej. Dekompozycja
układu czyli rozczłonkowanie pozwala rozłożyć z natury trudniejsze zagadnienie złożone na
zbiór oddzielnych podproblemów rozwiązywanych oddzielnie. Cząstkowej optymalizacji poddawane są typowe zespoły układu klimatyzacji, między innymi wymienniki ciepła i sprężarki.
Do wymienników ciepła zalicza się przede wszystkim skraplacze, parowniki, wodne chłodnice
powietrza, komory zraszania, wyparne chłodnie wody i wysokociśnieniowe wymienniki ciepła.
Po odpowiedniej analizie, doboru urządzeń dokonuje się na podstawie ofert firm produkujących
urządzenia chłodnicze. Wyliczone parametry rzadko służą do opracowania projektu i budowy
urządzenia prototypowego.
Na rysunku l przedstawiono szkic rozbudowanego kopalnianego, powierzchniowego
układu klimatyzacji. Układ chłodniczy obejmuje blok ziębiarek, obieg wody chłodzącej
skraplacze z kominową chłodnia wyparną, wstępną chłodnię wyparną ze zbiornikiem wody
powrotnej, powierzchniowy zbiornik wody zimnej oraz obejście sterujące wydatek i temperaturę wlotową zimnej wody. Układ rurociągów rozprowadza wodę do chłodnic powietrza
oraz zimną wodę technologiczną. W dużych systemach klimatyzacji w ciepłym lub tropikalnym klimacie zimną wodę dostarcza się także do powierzchniowych oraz podziemnych
komór zraszania.
się
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1.1.

Ziębiarki

Moc ziębiarek największych układów klimatyzacji kopalnianej stosowanych w Europie dochodzi do 3 000 kW(R), a w Republice Południowej Afryki aż do 7 000 kW(R). Ziębiarki wykorzystywane do chłodzenia wody mogą być łączone w różne układy współpracujące ze sobą równolegle, szeregowo lub w układzie kombinowanym (mieszanym). Część chłodnicza układu klimatyzacji może być zlokalizowana na powierzchni, na dole lub na dole i na powierzchni.
Ziębiarki o średniej lub dużej mocy z reguły napędzane są sprężarkami śrubowymi, co wiąże się
724

Section IV

Szkoła

Eksploatacji Podziemnej 2000

między innymi z wysokim ciśnieniem skraplania freonu R 22 oraz amoniaku. Przy projektowaniu konkretnego układu klimatyzacji kopalnianej każdy agregat zespołu ziębiarek poddawany
jest szczegółowej analizie. W szczególności przy doborze sprężarki uwzględnia się wartości
temperatur skraplania Tk i wrzenia T 0 czynnika chłodniczego. Oblicza się entalpię skraplania óhk i wrzenia óh 0 , pracę mechaniczną 11, masę czynnika chłodniczego w obiegu oraz moc
napędu .

W obliczeniach wymienników cieplnych danymi są strumienie ciepła q, temperatUJy czynników T, liczby przepływów n, średnice d i grubości rur 8lub powierzchnie F i grubości 8 płytek.
Wyznaczane są średnie logarytmiczne różnice temperatur T," strumienie masy czynników m"',
współczynniki wnikania k, a i gęstości strumienia ciepła q, pola powierzchni przekazywania
ciepła F oraz wymiary geometryczne wymiennika.
1.2. Wyparne

chłodnie

wody

Wyparne ochłodzenie wody następuje dzięki wymianie energii z powietrzem w sposób jawny, czyli poprzez konwekcję oraz niejawny, drogą odparowania. W naszym klimacie korzystne
warunki do odbioru ciepła panują w chłodniach wyparnych pracujących na powierzchni w powietrzu atmosferycznym. Stosuje się je do obniżenia temperatury wody odbierającej ciepło od
skraplaczy oraz do ochłodzenia wody powrotnej obiegu szybowego, o dostatecznie wysokiej
temperaturze, przed skierowaniem jej do bloku ziębiarek ziębiarek . W układach klimatyzacji
z ziębiarkami zlokalizowanymi na dole chłodnie wyparne obiegów odprowadzających ciepło od
skraplaczy mogą znajdować się na dole i zrzucać ciepło do prądu powietrza zużytego lub na powierzchni i oddawać ciepło do powietrza atmosferycznego. Wyparne chłodnie dołowe zwykle
pracują w nagrzanym i wilgotnym powietrzu. W związku z tym temperatura skraplania czynnika
chłodniczego w takich układach jest wysoka.
1.3.

Urządzenia

do

chłodzenia

powietrza

Powietrze ochładza się w chłodnicach przeponowych i w komorach zraszania. Ponadto do
powietrza stosuje się zimną wodę technologiczną.
Większość przeponowych chłodnic ma wężownicę zbudowaną z ożebrowanych rurek.
Przepływ powietrza wymusza wentylator, zamontowany po stronie wlotowej chłodnicy . W stosunku do ruchu powietrza woda może przepływać przez wężownicę w przeciwprądzie, we
współprądzie lub w układzie krzyżowym. Spotyka się przepływy na przemian przeciwprądowe
i współprądowe. Istnieje wiele różnych rozwiązań chłodnic przeponowych, które klasyfikuje się
biorąc pod uwagę rodzaj i rozmieszczenie rurek, ożebrowanie oraz współpracę w procesie wymiany ciepła rurek z płytami lub wstążkami metalowymi.
W komorach zraszania wymiana ciepła zachodzi przy bezpośrednim kontakcie rozpylonej
zimnej wody i ochładzanego powietrza. Komora zraszania składa się z korpusu urządzeń do rozpylania wody, kierownicy do wyrównywania przepływu powietrza oraz z wanny. W dolnej czę
ści korpusu znajdują się filtry wody, zawory umożliwiające uzupełnienie wody oraz urządzenia
do usuwania kropli z powietrza opuszczającego komorę zraszania. W górnictwie komory zraszania o dużej mocy stosuje się przede wszystkim w RP A. W kopalniach węgla RFN stosowanie
tych wymienników nie wyszło poza próby.
chłodzenia
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Jedną

z pożądanych cech dużego układu klimatyzacji kopalń powinna być możliwość dostosowania jego parametrów pracy do zmieniającej się w czasie potrzebnej wydajności chłodni
czej oraz do parametrów otoczenia. W urządzeniach chłodniczych zlokalizowanych na powierzchni parametry te zależą także od sezonowych, dobowych i pogodowych wahań temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego. Parametry atmosferyczne oddziałują poprzez
zmiany warunków odbioru ciepła w chłodniach wyparnych. Temperatura i wilgotność powietrza
atmosferycznego mają także pewien wpływ na warunki klimatyczne panujące na dole. Parametry pracy ziębiarek z chłodniami wyparnymi umieszczonymi na dole pozostają od tych warunków w dużym stopniu niezależne. Układ klimatyzacji kopalnianej, który ma możliwość dostosowania się do żądanych wartości parametrów pracy przy zachowaniu korzystnych współczynni
ków charakteryzującychjego efektywność , określa sięjako elastyczny. Urządzeniami poprawiającymi możliwość dostosowania się układu klimatyzacji do zmieniających się warunków zewnętrznych są zbiorniki wody oraz połączenia między głównymi rurociągami zimnej wody.
1.4. Zbiorniki wody
W klimatyzacji kopalnianej występują różnego rodzaju zmiany parametrów decydujących
o potrzebnej zdolności chłodniczej . Jednym ze sposobów zmniejszenia tych zmian jest gromadzenie wody i wykorzystanie jej przy zwiększonym chwilowym zapotrzebowaniu na moc chłod
niczą. W układach o dużej mocy zbiorniki wody lokalizuje się pod wyparnymi chłodniami
750tA;
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wody, zarówno wstępnymi w szybowym obiegu wody, jak też tymi, które służą przekazaniu
ciepła skraplania do otoczenia. Wodę zimną gromadzi się na powierzchni za ziębiarkami.
Rysunek 2 przedstawia szkic zbiorników wody zimnej powierzchniowego układu klimatyzacji kopalnianej. Woda znajdująca się w zbiornikach powinna zmniejszyć maksymalną moc
chłodniczą układu dzięki gromadzeniu nocą, przy niskiej temperaturze otoczenia, i wprowadzaniu jej w obieg w okresie najwyższej temperatury atmosferycznej.
1.5. Obejście sterujące wydatek i temperaturę zimnej wody
(temperature and flow eontroi bypass)
Obejściem sterującym jest mrowe połączenie między wlotem i wylotem wody obiegu szybowego, zlokalizowane za zbiornikiem wody chłodni wstępnej i przed zbiornikiem wody zimnej. W rurociągu znajduje się zawór wykonawczy układu regulacyjnego. Obejście stemjące jest
urządzeniem, które służy do regulacji temperatury wody opuszczającej zespół ziębiarek i przyczynia się do zmniejszenia wydatku zimnej wody w obiegu szybowym. W wielu dużych ukła
dach klimatyzacji kopalń nie stosuje się obejścia sterującego.

1.6. Transport pionowy

chłodziwa

Jednym z zasadniczych zagadnień do rozstrzygnięcia przy projektowaniu układu klimatyzacji jest sposób transportu chłodziwa w szybach, powiązany z wykorzystaniem jego energii potencjalnej. Znaczne strumienie zimnej wody, nierzadko wynoszące kilkaset kg/s oraz różnice
wysokości pokonywane przez rurociągi w szybach, z reguły przekraczające l 000 m, powodują,
że energia potencjalna wynosi kilka a nawet kilkadziesiąt megawatów. Wobec tego stosuje się
urządzenia wykorzystujące efekt U-rurki, oddzielne obiegi zimnej wody w szybie i oddzielne
w wyrobiskach korytarzowych i eksploatacyjnych, połączone wysokociśnieniowym wymiennikiem ciepła, trójkomorowym zasilaczem rurociągu a także bezpośrednie, wysokociśnieniowe
zasilanie z powierzchni obiegu wody chłodzącej skraplacze podziemnej stacji ziębiarek. Stosuje
się turbiny Peltona, pracujące jako napęd pompy lub generatora prądu. Unika się rozwiązań
z ziębiarkami na powierzchni, bez urządzeń wykorzystujących energię potencjalną, z instalacją
otwartą na dole (w komorach zraszania). Analizy kosztów związanych z podanymi wyżej
układami prowadzono przy wyłączeniu z rozważań układu bez wykorzystania energii potencjalnej wody- jako najgorszego. Nakłady inwestycyjne na budowę układu z ziębiarkami na
dole są prawie dwukrotnie wyższe od nakładów na układ powierzchniowy. W rozwiązaniach
z ziębiarkami na powierzchni, wydatki na układ z trójkomorowym zasilaczem rurociągu są nieco
niższe niż w przypadku wysokociśnieniowego wymiennika ciepła i znacznie niższe w porównaniu z układami z turbiną Peltona.
Należy liczyć się z tym, że wnioski powyższe nie w każdych wamnkach muszą być słuszne. Zużycie energii na uzyskanie na powierzchni i dostarczenie jednostki mocy chłodniczej w miejscu klimatyzacji przez linie izolowanych rurociągów przy wieJo kilometrowej odległości między szybami
może być rozwiązaniem droższym od efektu uzyskanego w podziemnym układzie klimatyzacji.
Na rys. 3 przedstawiono wartość energii potrzebnej do produkcji i rozprowadzenia l O MW
mocy chłodniczej dla różnych głębokości kopalń, określoną na podstawie doświadczeń południowo-afrykańskich , przy różnych sposobach zmniejszenia ciśnienia hydrostatycznego woSekcja IV
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Fig. 3. Encrgy requirement to produce and distribulion lO MW(R)

dy między szybową i poziomową częścią układu rozprowadzenia zimnej wody. W rozpatrywanych układach stosowano:
A- ziębiarki na powierzchni, bez urządzeń wykorzystujących energię potencjalną, z instalacją otwartą na dole,
B- ziębiarki na powierzchni, w szybie turbina Peltona, pracująca jako generator,
C -ziębiarki na powierzchni, w szybie turbina Peltona, pracująca jako napęd pompy,
D -podziemny układ klimatyzacji,
E - ziębiarki na powierzchni, na dole trójkomorowy zasilacz rurociągu,
F - ziębiarki na powierzchni, na dole wysokociśnieniowy wymiennik ciepła .
W analizie przyjęto: współczynniki C.O.P. układu z ziębiarkami na powierzchni 5,5, na dole
3,0, sprawność pomp 0,7, turbin 0,65, trójkomorowego zasilacza rurociągu 0,965.
1.7. Lokalizacja

ziębiarek

l. Ziębiarki zlokalizowane na powierzchni
W sąsiedztwie nadszybia znajduje się blok ziębiarek oraz wyparna chłodnia odrzucająca
ciepło kondensacji do powietrza atmosferycznego. Powierzchniowa lokalizacja daje możliwość
wykorzystania warunków atmosferycznych do obniżenia temperatury wody przenoszącej ciepło
kondensacji. Stwarza to korzystne warunki energetyczne w pracy ziębiarek, wyrażające się
niską temperaturą skraplania czynnika chłodniczego i w związku z tym wysokim współczynni
kiem sprawności chłodniczej . Na powierzchni mogą być wykorzystane ziębiarki amoniakalne,
z łatwo dostępnym i tanim czynnikiem chłodniczym . W obiegu szybowym przepływają znaczne
strumienie wody, z czym wiążą się duże średnice rurociągów . Ze względu na występujące róż
nice temperatur powietrza i zimnej wody, rurociągi w szybie i na drogach między podszybiami
i wyrobiskami eksploatacyjnymi doprowadzające zimną wodę muszą być izolowane cieplnie.
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Z uwagi na wysokości słupa cieczy i odpowiadające im zmiany ciśnienia hydrostatycznego zachodzi konieczność stosowania urządzeń do redukcji ciśnienia hydrostatycznego na poziomie
eksploatacyjnym.
2. Ziębiarki i urządzenia do odprowadzenia ciepła skraplania zlokalizowane na dole
Na głębokości klimatyzowanych wyrobisk znajduje się blok ziębiarek freonowych , sieć rurociągów rozprowadzających zimną wodę do chłodnic powietrza oraz obieg wody przenoszący
ciepło od skraplaczy do chłodni wyparnej. Podziemny układ klimatyzacyjny wymaga uzupełnia
nia strat wody zużywanej podczas pracy urządzeń wyparnych. Nie ma więc potrzeby stosowania
specjalnych rurociągów szybowych ani urządzeń redukujących ciśnienie hydrostatyczne wody .
Sieć rurociągów rozprowadzających zimną wodę chłodzącą powietrze i odprowadzających
wodę z ciepłem kondensacji jest na ogół mniej rozbudowana niż w innych rozwiązaniach. Ciepło
skraplania czynnika chłodniczego przekazywane jest do prądu zużytego powietrza, które zwykle
ma wysoką temperaturę i wilgotność. Temperatura wody odbierającej ciepło skraplania jest więc
stosunkowo wysoka i ziębiarki pracują w warunkach energetycznie niekorzystnych. W szybie
wydechowym panuje wysoka wilgotność powietrza, które odebrało ciepło od skraplaczy wyparnych lub wyparnych chłodni wody. Zwykle następuje wzmożona kondensacja pary wodnej.
Powoduje to nadmierną korozję obudowy i urządzeń szybowych.
3a. Układy mieszane (kombinowane) z ziębiarkami zlokalizowanymi na powierzchni
i na dole
W zależności od lokalnych warunków spotyka się różne rozwiązania mieszane. Jednym
z nich jest układ z ziębiarkami na powierzchni i na dole. Woda ochłodzona w ziębiarkach powierzchniowych transportowanajest przez izolowane rurociągi szybowe na dół. Po redukcji ciś
nienia w trójkomorowym podajniku woda przepływa przez wymienniki parowników ziębiarek
dołowych i kierowanajest do chłodnic powietrza. Woda powrotna odbiera ciepło od skraplaczy
ziębiarek podziemnych i płynie rurociągiem szybowym na powierzchnię. Następnie woda powrotna kierowana jest do wyparnej wstępnej wieży chłodniczej i do ziębiarek powierzchniowych.
Temperatura wody powrotnej ogrzanej w chłodnicach powietrza i skraplaczach ziębiarek podziemnych jest stosunkowo wysoka. Dzięki dużej różnicy temperatur wody zimnej płynącej rurociągiem szybowym na dół i wody powrotnej, do przeniesienia takiej samej mocy chłodniczej
potrzebny jest mniejszy wydatek chłodziwa niż w układach omówionych w punkcie l. Konieczne jest przygotowanie i utrzymanie pomieszczeń oraz urządzeń na powierzchni i na dole
kopalni. Wiążą się z tym wysokie nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne układu.
3b. Układ mieszany (kombinowany) z ziębiarkami na dole i odprowadzeniem ciepła
skraplania na powierzchnię
Dzięki odbiorowi ciepła od wody chłodzącej skraplacze w atmosferycznych wieżach chłod
niczych temperatura skraplania czynnika chłodniczego jest niska i układ pracuje w warunkach
energetycznie korzystnych. Nakłady inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne układu są wysokie . Zachodzi konieczność budowy nieizolowanych rurociągów szybowych, którymi przepływają duże strumienie wody. Niezbędne jest urządzenie do redukcji ciśnienia hydrostatycznego.
4. Układ klimatyczny z chłodziwem lodowym
Za pośrednictwem l kg zimnej wody można przenieść moc chłodniczą równą 80 kJ, natomiast l kg lodu transportuje moc przekraczającą 400 kJ. Wobec tego do przeniesienia danej
mocy chłodniczej potrzebna jest 8+5 razy większa masa zimnej wody niż lodu. Oznacza to
Sekcja IV
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znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na transport chłodziwa w kierunku pionowym, co może
znaczenie w bardzo głębokiej kopalni, gdy istnieją utrudnienia w zastosowaniu transportu opartego na obiegu zamkniętym z urządzeniem do redukcji cionienia hydrostatycznego
wody. Jednak energia potrzebna do uzyskania jednostki mocy chłodniczej w postaci lodu jest
większa od jednostki zawartej w zimnej wodzie. Układ z lodem wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacyjnych.
5. Układy klimatyczne z zimną wodą technologiczną
Strumień zimnej wody dostarczony do wiercenia oraz do zwilżania urobku w przodkach i na
przesypach może odbierać od powietrza i skał znaczne ilości ciepła. Na przykład strumień 2 l/s
wody o temperaturze 10"C ogrzany do 33°C odbiera ciepło 2 x 4,18 x (33- 10) := 190 kW.
Utrzymanie odpowiednich warunków klimatycznych wymaga ciągłego rozpylania zimnej wody
technologicznej, także wtedy, gdy nie prowadzi się tych prac, w których używa się wody.
Szkic układu mieszanego (kombinowanego) z ziębiarkami na powierzchni i na dole, wzorowany na rozwiązaniu z kopalni Lohberg/Osterfeld, przedstawia rysunek 4. Obecnie najczęśmieć duże

33"C

4"C

20"C

r;...__1~0~.3_,"C:___f;33_:
g

20"C

g
mw=111kg/s. 3.6"C

a-

ziębiarka,

Rys. 4. Układ klimatyzacji z ziębiarkami na powierzchni i na dole (według (19])
b - parownik, c - skraplacz, d - kolumna chłodzenia wstępnego, c - trójkomorowy
f - ziębiarka, g - parownik, h - skraplacz

wyciąg,

Fig. 4. Air conditioning system with rcfrigcration installations on surface and in underground
a - rcfrigcrator on surfacc, b - cvaporator, c - condcnscr, d - prc-cooling towcr, c - thrcc chamber lift,
f - rcfrigcrator on underground, g - cvaporator, h - eondenser
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ciej buduje się układy klimatyzacji tego typu, bowiem mają one najwyższe współczynniki
ogólnej sprawności energetycznej. Na rysunku 5 porównane są sprawności układu klimatyzacji
o maksymalnej zdolności chłodniczej równej 10 MW, w zależności od miejsca lokalizacji zię
biarek oraz temperatury powietrza atmosferycznego na termometrze wilgotnym.

2. Rola sterowania kopalnianymi

układami

klimatyzacji

Celem regulacji i automatyzacji urządzeń chłodniczych i klimatycznychjest zwiększenie ich
i poprawie jakości pracy, co ma się wyrażać mniejszym zużyciem energii, dokład
niejszym utrzymaniem pożądanych wartości wymaganych parametrów (na przykład temperatury), obniżeniem kosztów eksploatacyjnych poprzez zmniejszenie liczby osób obsługi, zapobieganiem awariom dzięki stosowaniu zabezpieczeń automatycznych i kontroli pracy poszczególnych urządzeń układu klimatyzacji. W celu realizacji podanych funkcji urządzenia i zespoły
układu klimatyzacji wyposaża się w elementy automatyki do sygnalizacji, zabezpieczenia, kontroli, sterowania i regulacji.
Urządzenia sygnalizacyjne włączają się i wyłączają wtedy, gdy wielkość kontrolowana
osiągnie wartość zadaną, na przykład wartość dopuszczalną. Urządzenia zabezpieczające układu
automatycznego utrzymują pracę urządzenia łub zespołu w przypadku niebezpiecznej zmiany
wartości parametru kontrolowanego. Zabezpieczenia osiąga się dzięki zastosowaniu środków,
które wykluczają łub znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo zaistnienia stanu awaryjnego
oraz wyłączają agregaty przy niebezpiecznym zakłóceniu warunków działania.
Przyrządy do kontroli automatycznej rejestruj ą temperaturę, ciśnienie i strumień czynnika
chłodniczego, strumienie wody oraz parametry środowiska klimatyzowanego.
wydajności
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Urządzenia

sterowania automatycznego włączają lub wyłączają poszczególne elementy zelub układu, utrzymując zadane wartości wielkości regulowanej lub zmieniając ją według
zadanego programu.
Do tej pory nie opracowano fizycznego i matematycznego modelu dynamiki dużego układu
klimatyzacji kopalń . Podjęto kilka prób, zakończonych niewystarczającymi jeszcze wynikami.
Urządzenie chłodnicze kopalnianego układu klimatyzacji odbiera ciepło od wody i odrzuca
je poza miejsca pracy: na powierzchni do atmosfery, a na dole do prądu zużytego powietrza.
Z punktu widzenia zmian parametrów pracy tego układu ważnymi jego elementami są:
- zbiorniki ciepła lub zimna, w których nagromadzona jest woda pod wyparnymi chłod
niami oraz za zespołem ziębiarek,
- urządzenia umożliwiające zmiany rozpływu zimnej wody oraz parametrów pracy urzą
dzeń odbierających ciepło od skraplaczy.
Celem tych urządzeń jest stworzenie możliwości wykorzystania okresowych wahań parametrów powietrza atmosferycznego do zmniejszenia potrzebnej mocy chłodniczej wytwarzanej
przez ziębiarki. Wielkość zbiorników do gromadzenia zimnajest narzucona przez krótkookresowe zmiany warunków wymiany ciepła .
Centralna stacja chłodzenia wody złożona jest z jednej lub z kilku ziębiarek dużej mocy.
Na rzeczywiste parametry pracy ziębiarek mają wpływ następujące czynniki :
zapotrzebowanie na moc chłodniczą,
warunki i możliwości odbioru ciepła od wody z obiegu chłodnic powietrza,
system sterowania ziębiarek,
wybór sterowania całym układem .
Ziębiarki odbierają ciepło od wody przepływającej przez chłodnice powietrza i przekazująje do
powietrza atmosferycznego na powierzchni lub do prądu powietrza zużytego na dole. Zadaniem zespołu ziębiarek chłodzących wodę jest natychmiastowy odbiór określonego obciążenia cieplnego
i przeniesienie go do wymiennika, w którym ma być odrzucone. Woda ciepła płynąca z dołu kopalni
zwykle kierowana jest do wstępnej wyparnej chłodni kominowej. Stacja ziębiarekjest także wyposażona w system chłodzenia wody odbierającej ciepło od skraplaczy. Gdy stacja nie ma wewnętrznego
zbiornika wody ochłodzonej , obie funkcje muszą być realizowane jednocześnie.
Z uwagi na konieczność dostosowania się, dzięki odpowiedniemu sterowaniu, do pożądanych
parametrów pracy, wyróżnia się trzy podstawowe kategorie układów klimatyzacji dużej mocy, w zależności od charaktem czynników kształtujących zapotrzebowanie na moc chłodniczą:
l. Układy ze zmiennym strumieniem wody w obiegu szybowym
Układy takie mają korzystne cechy w przypadku, gdy potrzebna zdolność chłodnicza jest
określona przede wszystkim przez sezonowe zmiany średniego dobowego zapotrzebowania na
wodę. Zmiany temperatury wody powrotnej z obiegu szybowego w okresie rocznym są nieznaczne i nie mają istotnego wpływu na zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Przez parowniki
zespołu ziębiarek przepływają równoległe strumienie ochładzanej wody. Również strumienie
wody odbierające ciepło od skraplaczy połączone są równolegle.
Ze zmianą obciążenia ziębiarek następuje zmiana wydatku wody a jej temperatura w zasadzie pozostaje stała.
2. Układy ze zmienną temperaturą wody w obiegu szybowym
Średnie dobowe zapotrzebowanie na zimną wodę ochładzaną przez układ klimatyzacji
w okresie rocznym pozostaje w zasadzie stałe. Potrzebna zdolność chłodnicza jest określona
społu
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głównie przez temperaturę wody powrotnej za wstępną chłodnią wyparną na wlocie do ziębia
rek. Parametry wody podlegają zmianom spowodowanym sezonowym wahaniem temperatury
na termometrze wilgotnym powietrza atmosferycznego, odbierającego ciepło w chłodni.
W przypadku układów ze sprężarkami śrubowymi stosuje się szeregowy przepływ wody chło
dzonej przez parowniki oraz równoległe połączenie strumieni wody odbierających ciepło od
skraplaczy.
3. Układy ze zmiennym wydatkiem i temperaturą wody w obiegu szybowym
Układy takie stosuje się w przypadku znacznych wahań potrzebnej mocy chłodniczej w cią
gu doby i w okresie rocznym, co zwykle wiąże się z nierównomiernym odbiorem wody technologicznej lub chłodzeniem strumienia powietrza atmosferycznego wpływającego do kopalni ,
przy znacznych sezonowych zmianachjego parametrów. W celu uzyskania zmienności zarówno
temperatury, jak też wydatku wody w układzie ze sprężarkami śrubowymi, w zespole czterech
ziębiarek , stosuje się kombinowane ochładzanie wody: dwa równoległe strumienie wody
przepływają kolejno przez dwa parowniki. Natomiast strumienie wody odbierające ciepło od
skraplaczy łączy się równolegle.
Podstawowym celem regulacji ziębiarek jest dostosowanie ich do chwilowych obciążeń
cieplnych, co zwykle wiąże się z zamiarem utrzymania stałej temperatury w chłodzonym
obiekcie.
Gdy woda obiegu dołowego odbiera ciepło w wodnych chłodnicach powietrza a następnie od
skraplaczy podziemnego zespołu ziębiarek, to jej temperatura na wlocie do wstępnej wyparnej
chłodni jest dość wysoka i przekracza 30°C. W chłodni tej woda obniża temperaturę w stopniu
odpowiadającym warunkom panującym w powietrzu atmosferycznym: jej temperatura podąża
za temperaturą powietrza na termometrze wilgotnym T m, przewyższając ją o kilka (zwykle 3--4
latem i 4- 5 zimą) stopni Celsjusza. Zmiany parametrów powietrza atmosferycznego w południowej części Polski przedstawia linia a na rysunku 6. W naszym klimacie najwyższe temperatury powietrza atmosferycznego na termometrze wilgotnym, uśrednione w okresie tygodniowym, wynoszą około 17-19 °C, najniższe zaś są równe w przybliżeniu od -4 do -6°C. Zatem temperatura wody opuszczającej wstępną wyparną wieżę chłodniczą zmienia się od przeszło
dwudziestu stopni latem do wartości niewiele przekraczających temperaturę wody zimnej na
wlocie do obiegu szybowego w okresie zimowym. Zmiany temperatury wody wypływającej
z chłodni wstępnej kształtowane są także przez dobowe zmiany temperatury na termometrze wilgotnym, które szczególnie w okresie letnim mogą charakteryzować się wyraźną amplitudą. Przewidywany przebieg uśrednionej w okresie parodniowym temperatury wody wypływającej ze
wstępnej wieży chłodniczej przedstawia linia d na rysunku 6. Z analizy wyraźnie wynika, że
w okresie zimowym potrzebna moc chłodnicza stacji ziębiarek jest znacznie niższa i jedna lub
dwie ziębiarki mogąpracować na zmniejszonym obciążeniu. Zmiany sezonowe parametrów powietrza mają także istotny wpływ na temperaturę wody w obiegu odprowadzającym ciepło
skraplania czynnika chłodniczego w ziębiarkach . W okresie zimowym temperatura ta jest znacznie niższa , co korzystnie wpływa na różnicę temperatur kondensacji Tk i parowania T 0 czynnika
chłodniczego i stwarza warunki korzystne do niskiego zapotrzebowania naenergię pobieraną
przez ziębiarki, poprawiając współczynniki sprawności obiegów chłodniczych .
Jednym ze sposobów dostosowania mocy stacji ziębiarek układu klimatyzacji kopalń do
chwilowych warunków pracy wynikających z sezonowych wahań temperatury i wilgotności powietrza atmosferycznego jest zmiana struktury układu. Sposób ten można realizować w układzie
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Wpływ

warunków atmosferycznych na ochłodzenie wody w chłodni wyparnej
temperatury atmosferycznej, b, c - minimalna i maksymalna temperatura powietrza atmosferycznego w czasie doby, d - temperatura chłodzonej wody

uśrednionej

Fig. 6. Influence o f ambient air paramctcrs on dccrcasing watcr tcmpcraturc in cooling towcr
thc ambicnt air tcmpcraturc during day and night, b, c - minimum and maximum air tcmpcraturc during day
and night, d - thc tcmperaturc of cooling watcr

chłodzenia wody z co najmniej dwoma lub trzema ziębiarkami pracującymi na powierzchni,
z chłodnią wstępną oraz z chłodnią kominową przekazującą ciepło odebrane od skraplaczy do atmosfery. Spadek temperatury wody na wlocie do ziębiarek oraztemperatury wody chłodzącej
skraplacze i w związku z tym obniżenie temperatury kondensacji czynnika chłodniczego Tk
daje możliwość utrzymania temperatury w klimatyzowanych wyrobiskach przy odpowiednim
zmniejszeniu mocy stacji ziębiarek. Dobowe wahania temperatury, o średnim przebiegu zaznaczonym na rysunku 6 liniami granicznymi b i c, stwarzają pewną niejednoznaczność . Nie wiadomo bowiem czy zdolność chłodnicza ziębiarek zlokalizowanych na powierzchni powinna być
określona z uwagi na:
- najwyższą temperaturę dobową,
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średnią

z dnia rozumianego jako okres od około 6°0 do około 18°0 , gdy temperatura powietrza jest znacznie wyższa niż nocą,
- średnią dobową.
Analizy podjęte w celu rozstrzygnięcia dylematu, która temperatura dobowa ma być podstawą do określenia potrzebnej mocy chłodniczej, prowadzą do wniosku, że pewnym rozwiąza
niem jest gromadzenie i przechowywanie energii chłodniczej w postaci zimnej wody. Pełna
(największa) moc chłodnicza wykorzystywanajestjedynie w najcieplejszym okresie dnia . Zim-
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Fig. 7. System for watcr cooling in Minc Nardsteru
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no może być gromadzone w okresie nocnym, gdy do chłodzenia powietrza nie jest zaangażo
wana pełna moc układu . Dyspozycyjna moc chłodnicza ukła du jest sumą chwilowej mocy
tworzonej przez ziębiarki i mocy zmagazynowanej . Wymagająca określonych nakładów realizacja takiego rozwiązania daje możliwość zmniejszenia ogólnej mocy ziębiarek i dostosowania
jej do chwilowych potrzeb.
Przypadek zastosowania zbiorników zimnej wody, omówiony w artykule [24], dotyczy
układu o dużej mocy chłodniczej, równej 26,5 MW, gdy maksymalne zapotrzebowanie na moc
było o 5 MW wyższe i wynosiło 31,5 MW. Objętość silosów gromadzących zapas zimnej wody
wynosiła 3500 m 3 .
Innym przykładem jest opisany w pracy [24] układ klimatyzacji kopalni Nordstern (rys. 7)
wykorzystujący naturalne, sezonowe zmiany temperaturowe do zmniejszenia zużycia energii .
Blok trzech ziębiarek zlokalizowano na dole, w wyrobiskach kopalnianych. Do odbioru ciepła
od wody chłodzącej skraplacze na powierzchni wybudowano nietypowe urządzenia , które prócz
wieży chłodniczej obejmują dwa wymienniki ciepła o dużej mocy. Wyparna chłodnia wody pracuje w okresie letnim, zimą korzysta się z wody znajdującej się w kanale między rzekami Ren
i Herne. Latem pracują na dole trzy ziębiarki o mocy chłodniczej 5,4 MW, ze sprężarkami freonowymi, napędzanymi silnikami o mocy około l MW. Woda ochłodzona w kanale i skierowana do obiegu szybowego odbiera ciepło kondensacji czynnika chłodniczego. Zimą temperatura tej wody spada do około 4°C, co wystarcza do przekazania 2/3 potrzebnej mocy chłodniczej do
obiegu dołowego poprzez wysokociśnieniowy wymiennik ciepła. W związku z tym na dole pracuje tylko jedna ziębiarka. W lecie temperatura wody szybowej przekracza 20°C i koniecznajest
praca wszystkich trzech ziębiarek . W obiegu niskoprężnym zimna woda o temperaturze 2,8°C
kierowana jest izolowanymi rurociągami do wodnych chłodnic powietrza, w których nagrzewa
się prawie do l8°C. Przeprowadzone pomiary wykazały, że 3,5+4 MW ciepła odbierane jest od
powietrza w wodnych chłodnicach, a około l ,5 MW przenika przez ścianki i izolacje rurociągów .

Praca niniejsza została wykonana w ramach badań własnych "Symulacja współpracy
nych zespołów kopalnianych układów klimatyzacji" (nr AGH 10.10.100.461)
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Methods o f improve o f thermodynamic efficiency o f the mine
air-conditioning systems
Abstract

This paper describes the method o f reducing the electrical energy consumption associated
with cooling mines by air-conditioning installations using cold water, ice and machine water.
The most signifłcant factors that influence to the selection o f the cooling systems and the col d
water distribution method are discussed in this paper too. For clesigner o f a mining air-condiSekcja IV
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tioning installation there a re a very large number of alternatives. Apart from the determination of
the required cooling duty, decisions have to be made the type of cooling system, position and
selection of refrigeration installation, chilled water flow rates, beat exchanger sizes, cooling
to w er design and many others. Large centralised refrigeration installations may be sitting on surface, on underground and on surface and underground. For cooling plant with coldwater which
is located on surface the system o f energy recovery devices may be fixed. The col d w a ter distribution systems are located on underground workings. The water which is pumped to surface for
re-cooling usually arrives at a temperature higher than the ambient wet-bulb temperature. Because in cooling tower the temperature of water is decreasing. This form of cooling is less
expansive than cooling by refrigeration installation. The main coldwater reservoir as well as the
temperature and flow eontroi equalized the fluctuation in the water requirement.
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kamiennego nastąpił znaczny wzrost kosztów jednostkowych
przy wykonywaniu wyrobisk chodnikow ych. Wzrost ten
powodowany jest głównie wzrostem kosztów materiałów na
jednostkę wykonanych wyrobisk oraz wzrostem kosztów
robocizny.
W ostatnim okresie czasu poszukiwania w zakresie uzyskania
obniżk i kosztów jednostkowych szły więc w kierunku
optymalnego wykorzystania podporności odrzwi obudowy,
których koszt wpływa decydująco na jednostkę wykonywanych
wyrobisk chodnikowych . Uznano, że właści wa stabilizacja
poszczególnych odrzwi obudowy prowadząca do bardziej
efektywnego wykorzystania podporno ści pozwoli na jej
rozrzedzanie w stosunku do dotychczas stosowanego rozstawu,
a tym samym osiągnięcie zamierzonego obniżenia kosztu
jednostkowego. Słuszność tych rozważań potwierdziło
zastosowanie w kopalniach wieleelementowych rozpór rurowych
dwustronnego działania umożliwiają·cych rozrzedzenie obudowy
do 1 ,5m. Parametry techniczne tych rozpór oraz łatwo ść ich
montażu spowodowały możliwo ść obniżenia kosztów w zakresie
materiałochłonności jak również pracochł onności na jednostkę
wykonywanych wyrobisk.
Możliwo ść zwiększenia rozstawu obudowy z tytułu
zastosowania rozpór rurowych wymogła opracowanie okładzin
siatkowych zgrzewanych nowego typu, które spełniłyby wymogi

zgrzewanych typu MI DO.
wytrzymałościowe dla rozstawu obudowy do 1,5 mb, ze
szczególnym uwzględnieniem wytrzymało ści na obciążenia
momentem zginającym.
Takim rozwiązaniem, spełniającym w pełni te wymogi , są
wdrażane po raz pierwszy w polskim górnictwie, opracowane
przez firmę MIDO i zgłoszone do ochrony w UP RP siatki
okład zinowe zgrzewane typu M IDO.
Podstawowezalety siatek typu MI DO to:
duża wytrzymałość na zginanie wynikająca z ich odmiennej
zasady działania, pewne połączenie siatek między sobą,
szybka i łatwa zabudowa,
zmniejszenie do minimum koniecznego wyłomu,
natychmiastowy kontakt obudowy z górotworem w przypadku
precyzyjnego wykonania wyłomu.
Powyższe zalety techniczne produkowanych i oferowanych
przez firmę MIDO rozpór i siatek prowadzą wprost do maksy·
maJnego wykorzystania podporności odrzwi obudowy, a co za tym
idzie uzyskania znacznego obniżenia kosztu jednostkowego
wykonania1mb wyrobisk korytarzowych .
Z powyższych powodów już kilka kopalń węgla kamiennego
w polskim górnictwie z powodzeniem stosuje materiały
i technologię uzyskując znaczące efekty ekonomiczne.
Pierwszą kopa lnią wdrażającą z dużym powodzeniem
powyższą technologię i materiały jest KWKJankowice.

~f":!ff.-1; .

Wt:r.:Gr:(: (~..)

r:f;-'!·

VfF.f

1tt 'rrrr.rr.r: mr.-r.f;\-rrt:-;t:t".fr; [ffi(] f$ ;F.,;!;'hrrrr. t$ ;;-r T!.f~:ttr:
:;,:;;rrr,IJ!; l';fft'if 'F.t.r.'!!frm;f;:;: rr;r;t;mrmrr f.tf.rrf

'F.f.'.{!!~rrt(; p~rrrb:t:f.rrrr rr;r.r..ra;r.,-:.rfm; <;(r;r>;
~r.rrm[r.IF. ft'i rrrrr::rrr~P

.m:r.r. '

r.qtuf!:t: r r~~r.rr:r.J;;~~
rrMpr:rrrrf. r,r. r!:;f'rir~r:r

r.m~~r t;:;f:;-.:;f.ir-r
r.r.t;!rmm~ r:wr:.r.ri(r~r.r.r.

t;'[)fit:f.;:r::r.r. ~tnr:rrtf~f.~

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
w Bytomiu
przedsiębiorstwem

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego jest wyspecjalizowanym
państwowym , wywodzącym się

z bogatej tradycji polskiego górnictwa. Założona

została

w 1907 roku

przez Brackie Stowarzyszenie Zawodowe.
Głównym

zadaniem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego jest niesienie pomocy w razie

zagrożenia bezpieczeństwa
zdarzeń występujących
Działalność

•

pracowników lub ruchu

Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego

in terwencyjną- związaną z pożarami

wybuchami gazów i pyłu
gazów i skał,

zakładu

górniczego na skutek niebezpiecznych

w górnictwie.

węglowego,

zawałami skał

można podzielić

na trzy kategorie :

podziemnymi,
wyrzutami

i tąpaniami, wdarciami

wody do wyrobisk górniczych,

•

prewencyjną- zapobiegającą
zdarzeń

powstawaniu w/w

m.in . poprzez opracowywanie technologii i

ekspertyz oraz

bezpoś redni udział

w pracach

prewencyjnych,

•

szkoleniow:J- ratowników i innych pracowników
górnictwa w zakresie
zagrożeń ,

umiej(,!tności

zwalczania

samoratowania i prowadzenia akcji

ratowniczych.
W strukturze organizacyjnej Centralnej Stacji
Ratownictwa Górniczego funkcjonuje 5

okręgowych

stacji ratownictwa górniczego w Bytomiu , Jaworznie,
Tychach,

Wodzisławiu

i Zabrzu.

Przez ponad 90 lat swojego istnienia Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego
wysoką pozycję

i uznanie w Polsce jak i za

i zaangażowanie w ratowaniu

życia

granicą

za wysoki poziom

usług

zdobyła

ratowniczych

ludzkiego.

ADRES

TELEFON

Ul. Chorzowska 25

(032) 282 25 25

www .csrg.bytom.pl

41 - 902 Bytom

FAX

E-MAIL

(032) 282 26 81

info@csrg.bytom.pl

INTERNET

ZARZĄD :

CENTRALA:

t

BIURA HANDLOWE:

KONTO BANKOWE:

Bank Śląski Katowice
tel. : (032) 39 28102
tel. : (Q32) 39 ~8112
0/Krupski Młyn
fax. : (032) 3~ 28100
fax.: (032) 39 28110
1
e-mail: nitron@nitron .com.pl ~ IP: 645-00-00-173 a
Nr r-ku: 10501386-200855021 '

tel. : (032) 39 28 000
tel.: (034) ~5 63 2~
lei.: (07,7) 46 .:1 6 315
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Oferujemy:

